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1. Увод

Вински  туризам  последњих  петнаестак  година  пролази  кроз  значајне
промене  и  све  више  добија  место  у  укупним  светским  кретањима.  Познати
виноградарски  региони  Италије,  Француске,  Шпаније  увелико  бележе  значајне
посете  и  приходе  од  овог  вида  туристичких  кретања.  Туристи  који  учествују  у
винском туризму и иду у  обиласке винских путева  вишеструко помажу развоју
винског региона, кроз потрошњу не само за куповину вина, него и хране, плаћањем
смештаја,  куповином  сувенира.  На  овај  начин  вински  туризам  подстиче  развој
других привредних грана и делатности. Он омогућава локалним предузетницима
да се активније укључе у креирање туристичке понуде.

Када  је  у  питању  вински  туризам,  Србија  има  шта  да  понуди,  не  само
домаћем, него и иностраном тржишту. Оно на чему треба радити јесте испуњење
стандарда и усаглашавање понуде по угледу на винарски развијене земље.

У овом раду  је  посебна  пажња посвећена  могућностима  развоја  винског
туризма у Србији, као фактора развоја виноградарства, пољопривреде и привреде.
Рад  се  састоји  из  три  веће  целине,  од  којих  је  у  првој  направљен  осврт  на
историјски развој винског туризма и његове карактеристике у свету и савремене
светске трендове. 

Друга  целина  је  посвећена  тренутном  стању  и  могућностима  развоја
виноградарске производње у Србији. 

Док  се  у  трећој  глави  говори  о  развоју  винског  туризма  у  Србији,
удружењима чији је циљ развој и промоција винарства Србије, винским путевима
који позитивно утичу на развој туризма и разним манифестацијама које доприносе
већој посећености, промоцији и препознатљивости одређених регија.
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2. Карактеристике развоја винског туризма у свету

2.1.  Производња вина у свету и трендови на међународном тржишту

Винова лоза (Vitis  vinifera)  је  хиљадама година имала значајно место као
биљна култура у људској цивилизацији, сматра се да је култура гајења винове лозе
стара 7.000-9.000 година. Као и винова лоза и вино је једно од најстаријих пића у
људској историји, први писани документ о вину датира из 4.000 године пре нове
ере.

Сматра се да су најстарије винске регије и винарије биле на просторима
данашње Јерменије, Грузије, Израела, Либана, Турске.  Patrik Mekgovern је у својој
књизи „Древно вино: Потрага за коренима виноградарства“ (2003) изнео тврдњу
да  су  први винари постојали  на  просторима  југоисточне  Турске  у  долини реке
Тигар. Најстарија винарија је откривена у Јерменији. 

Вино  и  винова  лоза  су  са  ових  простора  пренети  у  Египат,  где  се  вино
користило  као  пиће  фараона.  Египћани  су  први  измислили  технику  пресовања
грожђа, и уочили да је поднебље на коме се гаји винова лоза од великог значаја за
укус вина. Код старих Грка је такође било веома цењено и у почетку је било пиће
намењено само императорима и великодостојницима. Касније је постало доступно
свима и користило се свакодневно, а имало је и велику улогу у развоју трговине. На
острву Крит су пронађени први трагови производње вина у Грчкој из III века пре
нове ере. За ширење вина и виноградарства широм  Европе заслужни су Римљани.
Они  су  највише  допринели  и  класификацији  грожђа,  одређивању  његових
карактеристика и карактеристика земљишта, обољења.

Укупна  површина  под  виноградима  у  2018.  износила  7,4  милиона  ha.
Посматрано  од 2000. године до данас изражен је тренд опадања површина под
засадима винове лозе. Распоред по државама је неравномеран, преко 50% светских
винограда се налази на територији пет држава, а то су: Шпанија, Кина, Француска,
Италија и Турска
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Графикон 1. Учешће површина под виноградима у 2018. години

      Извор: Међународна организација за винову лозу и вино (OIV)

Табела  1. Учешће  површина  под  виноградима  у  десет  држава  са  највећим  %
заступљености винограда за период од 2014. до 2018. године

Хиљада ha 2014 2015 2016 2017 2018

Шпанија 975 974 975 968 969

Кина 813 847 858 865 875

Француска 789 785 786 788 793

Италија 690 685 693 699 705

Турска 502 497 468 448 448

САД 450 446 439 434 439

Аргентина 228 225 224 222 218

Чиле 213 214 214 213 212

Португал 224 204 195 194 192

Румунија 192 191 191 191 191

Извор: Међународна организација за винову лозу и вино (OIV)

Поред  већ  поменутих  земаља,  веће  површине  под  виноградима  имају  и
Сједињене  Америчке  Државе,  Аргентина,  Чиле,  Португал  и  Румунија.  Подаци
указују да код наведених земаља није било промене поретка.

Из  приложених  података,  за  период  од  2014.  до  2018.  године,  можемо
закључити да  су највеће промене и то опадање површина под виноградима имале
Турска са 502 милиона ha на 448 милиона ha, односно 11% и Португал 14% (са 224
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на  192  милиона ha),  док  Кина  бележи  раст  засада  са  813  на  875  милиона ha,
односно 8%.

У свету је 2018. године произведено 77,8 милиона тона грожђа. У односу на
2000. годину производња се повећала преко десет милиона тона.  Ако узмемо у
обзир  претходно  поменуте  податке  да  су  у  истом  периоду  површине  под
виноградима опале, а да је производња грожђа у порасту, можемо закључити да су
приноси по хектару порасли и да су се услови за узгој винове лозе побољшали и да
су се појавиле нове сорте са већим приносима. Гледано по континентима највећа
производња је  у  Европи,  преко 55%, затим следи Азија са учешћем око 20% и
Америка са 13% укупне светске производње. Око две трећине укупне производње
је грожђе за производњу вина, остало су стоне и суве сорте.

Табела 2. Највећи светски произвођачи винског грожђа у 2018. години

Држава Италија Шпанија Француска САД Аргентина Чиле Аустралија Немачка Јуж.Реп. Кина

мил. t 7,4 6,6 6,2 4,5 2,5 1,75 1,73 1,4 1,24 1,2

Извор: Међународна организација за винову лозу и вино (OIV)

Производња  вина  у  свету  бележи  веће  осцилације  првенствено  јер  је
условљена производњом грожђа,  односно под већим је  утицајем агроеколошких
услова. У сектору пољопривредне производње производња вина је у врху. Вински
сектор учествује са десет и више процената у укупној пољопривредној производњи
у Француској, Италији и Португалу.

Вино се највише производи у Европи,  скоро две  трећине,  иза  Европе се
налази  Јужна  Америка  око  15%,  и  Северна  Америка  око  11%.  Ако  упоредимо
производњу вина и површине под виноградима видећемо да код Азије има већих
одступања, разлог за то је што се на азијском континенту гаје претежно стоне и
суве сорте грожђа.

Производња  вина  у  свету  је  у  2018.  години  износила  292  милиона
хектолитара.  Највећи  произвођачи  вина  у  свету  јесу  Италија,  Шпанија  и
Француска.

Из приложеног графика испод видимо да и током 2019. највећи произвођачи
вина у свету и даље су три европске државе Италија, Шпанија и Француска. За
њима следе Сједињене Америчке Државе, а на петом месту је Аргентина.
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Графикон 2. Производња вина у свету у 2019. години

 Извор:   https://www.statista.com/statistics/240638/wine-production-in-selected-countries-and-regions/  

Табела 3. Највећи произвођачи вина у свету за период од 2014. до 2018. године

Мил.
хектолитара

2014 2015 2016 2017 2018

Италија 44,2 50,0 50,9 42,5 54,8

Француска 46,5 47,0 45,3 36,3 48,6

Шпанија 39,5 37,7 39,7 32,5 44,4

САД 23,1 21,7 23,7 23,3 23,9

Аргентина 15,2 13,4 9,4 11,8 14,5

Чиле 9,9 12,9 10,1 9,5 12,9

Аустралија 11,9 11,9 13,1 13,7 12,9

Немачка 9,2 8,8 9,0 7,5 10,3

Јуж.Реп. 11,5 11,2 10,5 10,8 9,5

Кина 13,5 13,3 13,2 11,6 9,1

Извор: Међународна организација за винову лозу и вино (OIV)

Из претходно приложених података за период од 2014. до 2018. и за 2019.
годину видимо да нема промена у поретку, три европске земље (Италија, Шпанија
и Француска) су убедљиво на врху табеле. 
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Годину  2019.  карактерише  мања  количина  произведеног  вина  у  Европи,
САД су имале мало повећање са 23,9 на 24,3 милиона хектолитара, док Аргентина
и Аустралија бележе благи, готово незнатан пад производње.

На приложеном графикону можемо боље видети осцилације у производњи
вина за три највећа произвођача овог пића за период од 2016. до 2019. године.

Графикон  3: Кретање  производње  вина  у  Италији,  Француској  и  Шпанији  за
период од 2016. до 2019. године

 
Извор:   https://www.statista.com  

Највећи  извозници  вина  по  количини  у  2018.  години  били  су  Шпанија,
Италија,  Француска,  Чиле  и  Аустралија.  Највећу  вредност  извоза  остварила  је
Француска.

Највећи  увозници  вина  по  количини  у  2018.  години  били  су  Немачка,
Уједињено Краљевство, Сједињене Америчке Државе, Француска и Кина. Највећу
вредност увоза имале су Сједињене Америчке Државе.

2.2. Теоријски аспект развоја винског туризма

Још у време античке Грчке и Рима, се могу назрети прва путовања која су
имала везе са вином, међутим пошто вино није било примарни циљ тих путовања,
као званични почетак винског туризма узима се средина XIX века. Године 1885.
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објављена је публикација „Класификација вина из Жиронда“ у којој је објашњен
значај винских региона  (Hall,  Sharples, Cambourne, Macionis, 2000).  Исти аутори
наводе и да се почетком XX века наставља развој овог вида туризма, а као доказ
томе се истиче постојање Асоцијације винских путева Европе. Задатак асоцијације
је  био да  координира активности између земаља које  су  биле чланице.  Такође,
поменути аутори сматрају да вински туризам савремени облик у Француској добија
тек  80-их  година  XX  века.  У  Италији  нешто  касније  оснивањем  Италијанског
друштва за вински туризам 1993. године, док је у Аустралији све кренуло раније,
почетком 70-их година појавом малих тзв. бутик винарија.

Вински  туризам  је  комлексан  феномен  који  захтева  систематско  и
свеоубухватно истраживање, посебно што је он у великој мери повезан и са другим
индустријама  и  има  вишеструки  утицај  на  регионе  у  којима  се  развија.
Дефинисањем винског туризма бавили су се  многи теоретичари, постоје многи
аспекти сагледавања и разне теорије. 

Вински туризам се односи на вино, као производ, и на локацију на којој се
вино  производи  и  има  снажне  везе  са  животним  стилом  (Bruwer,  Alant,  2009).
Сличну дефиницију дали су и  Charters i Ali-Knight (2002:312) који су указали да
вински туризам представља „путовање у сврху доживљаја винарија, винских регија
и  њихових  веза  са  начином  живота“.  Поред  ових  аутора  који  вински  туризам
повезују са начином живота, постоје и они који доживљај стављају у први план, па
се  у  том  контексту  јављају  следеће  дефиниције.  Вински  туризам  представља
самосталне  и  организоване  посете  виноградима,  винаријама,  винским
фестивалима, винским демонстрацијама, са мотивом дегустације вина и стицања
доживљаја који пружа посета винском региону  (Kunc 2009; Hall, Macionis, 1998;
López-Guzmán,  Rodriguez-Garsia, Sanchez-Canizares, Lujan-Garcia, 2011).  Grimstad
(2011) наводи да је вински туризам комбинација естетски привлачног пејзажа и
конзумације  вина.  Разовић (2015)  наводи најважније  елементе  винског  туризма:
знање особља винарија о вину, гостољубивост, повољне цене смештаја, атрактиван
пејзаж, доступност информација, гастрономски специјалитети, вински фестивали,
традиционална винска села.

Јавља се још једна група аутора која акценат ставља и на велики утицај који
вински туризам има на привредни развој региона, па и целокупни развој привреде.
López-Guzmán,  Rodriguez-Garsia, Sanchez-Canizares, Lujan-Garcia  (2011) истичу да
вински  туризам  има  велику  улогу  у  развоју  одређене  регије,  пре  свега  у
економском  смислу,  али  и  у  друштвеном.  На  друштвени  и  економски  аспект
винског туризма који се огледа кроз изградњу регионалног идентитета и имиџа,
мотивацију младих да не напуштају свој завичај, обезбеђивање прихода локалној
заједници,  развој  туризма  и  инфраструктуре  указују  и  аутори  Lagos  i
Papathanasiou-Zuhrt (2008).
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Постоје  и  они  аутори  који  вински  туризам  доводе  у  везу  са  руралним
туризмом  (Howland,  2007;  Mitchell,  2012), док  неки  у  својим  теоријама  истичу
снажну везу између винског и гастрономског туризма  (López-Guzmán,  Rodriguez-
Garsia, Sanchez-Canizares,  Lujan-Garcia, 2011).  Неки  аутори  сматрају  да  вински
туризам може бити  снажан  економски и  социјални покретач  руралних  средина
(Schererr, 2009; Koch, 2013; Marques, 2006).

Поред свих указаних веза и утицаја које има вински туризам, истиче се још
једна, а то је његова комплементарност са културним туризмом. Вински туриста
међусобно везује вински и културни туризам, јер поред доживљаја који са собом
носи посета винарији, велику пажњу поклања и култури домицилног становништа,
културном  наслеђу  региона,  историјским  местима,  локалним  фестивалима
(Williams, Kelly, 2001).  Autori  Croce i Perri (2001)  истичу да свако путовање које
као  подстицај  има  гастрономију,  нужно  у  својој  понуди  садржи  и  компоненте
културног туризма.

Дакле,  из  свега  наведеног  видимо  да  не  постоји  универзална
дефиниција винског туризма, пре свега због његове сложености и повезаности
са многим другим видовима туризма. Будући да је тесно повезан са руралним
и гастрономским туризмом, некада је чак тешко повући јасну границу између
њих.  Вински  туризам  се  јавља  као  фактор  који  утиче  на  економски  и
друштвени  развој  одређене  заједнице,  укључује  велики  број  доживљаја
посетилаца  од  дегустације  вина,  хране,  уживања у  окружењу,  до  учешћа у
многим  културним  дешавањима  у  винском  региону,  доприноси  очувању
аутентичности одређене средине и културног наслеђа.

2.3.  Карактеристике развоја винског туризма у свету

2.3.1. Карактеристике развоја винског туризма у Италији

Италија  је  један од највећих и најпознатијих светских произвођача вина.
Једна  је  од  земаља у  Европи са  најдужом традицијом у  производњи вина  и  са
највећим  извозом.  Италијани  извозе  25%  укупне  количине  произведених  вина.
Међутим,  иако  италијанска  вина  имају  дугу традицију,  вински туризам се  није
упоредо развијао, он је тек у задњој деценији XX века добио неки озбиљнији облик
оснивањем Италијанске винске туристичке асоцијације (Movimento del Turismo del
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Vino - MTV) 1993. године. Асоцијација броји око 1.000 чланица и то су пре свега
неке од најпрестижнијих винарија у Италији. Циљ асоцијације је, између осталог и
да заштити животну средину и пољопривреду.
Најпознатије винске регије у Италији су:

 Венето,

 Пијемонт,

 Умбрија,

 Ломбардија,

 Тоскана,

 Фурланија-Јулијска Крајина, 

 Сицилија.
 

Венето – винска регија на северу Италије. У овој регији је настало неколико
неколико  аутентичних  вина  и  она  је  једна  од  водећих  регија  по  количини
произведеног вина на северу земље. 

Amarone della Valpolicella је једно од јединствених вина које је прославило
Венето и оно се прави од грожђа сушеног на традиционалан начин. Мирис вина
подсећа на сушено воће, дуван и зачине, црвене је боје и врло је цењено широм
света. 

Пијемонт – ова регија заузима област око града Торина на северу земље и
једна је од најзначајнихих у Италији. Из Пијемонта потичу два јака црна вина, која
се пију кад одлеже најмање три године, а неретко старе у винаријама и по 10-15
година, то су Barolo i Barbaresco. Прави се од сорте грожђа небјоло, која је доста
захтевна. Пијемонт је познат по црним винима и по белом вину Gavi, које име носи
по месту из кога потиче.

Тоскана –  винска  регија  надалеко  позната  по  најбољим  и  најцењенијим
винима на свету. Чувено  црвено вино Кјанти (Chianti) потиче управо из ове регије
и прославило је широм света, прави се од сорте санђовезе са додацима још неких
италијанских  сорти.  Још  једно  вино  које  се  прави  само  од  сорте  санђовезе,
подврсте брунело је вино Брунело ди Монталћино (Brunello di Montalcino), спада у
скупља вина и  пре конзумирања је  потребно да  одлежи у бурету минимум пет
година.

Сицилија –  једна  од  најплоднијих  винских  регија  и  регија  са  највећим
бројем винограда. Последњих година је овде подигнут квалитет производње вина и
велики акценат се ставља на аутохтоне сорте.
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Карта 1. Вински региони Италије

Извор:   https://travel-advisor.eu/karta-italije/  

2.3.2. Карактеристике развоја винског туризма у Француској

Винову лозу у Француску су донели Грци са простора данашње Грузије,
када су схватили да винова лоза најбоље успева у истим или сличним климатским
условима  у  којима  успевају  смокве  и  маслине.  Прву  лозу  су  засадили  у
југозападном делу Француске у приморским регијама Атлантског океана. Сматра
се да је тадашњи центар винарства био данашњи Марсеј.

Келти су били први који су почели са обрадом винограда. У средњем веку је
велики  део  винограда  припао  манастирима.  Тада  монаси  крећу  да  развијају
технике и да раде на развоју разних начина производње црвених и белих вина.
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Врхунска технологија и квалитетно тло за узгој винове лозе доприносе да
Француска и дан данас остаје највећи произвођач квалитетних вина. Због великог
пространства територије Француске и климатски разлика, могу се издвојити два
велика подручја: север и југ Француске.

Север Француске карактерише свежија клима, па вина имају одређену дозу
киселости и мањи проценат алкохола. Југ Француске има већи број сунчаних сати и
топлију  климу.  Вина  имају  већи  проценат  алкохола,  мање  су  кисела  и  имају
изражену арому и јачу структуру.

Познате  сорте  које  потичу  из  Француске  су:  шардоне,  каберне,  шираз,
мерло,  каберне  совињон.  Производња  вина  се  одвија  у  строго  контролисаним
условима,  што  омогућава  да  се  избегну  одређени  пропусти.  Вински  туризам  у
Француској је брже почео да се развија осамдесетих година XX века.
Винске регије Француске су:

 Шампања,

 Алзас,

 Долина Лоаре,

 Бугрундија,

 Бордо,

 Долина реке Роне,

 Лангедок и Русијон,

 Прованса,

 Корзика.

Шампања (Champagne)  –  налази  се  у  најсевернијем  делу  Француске,
позната  је  по  производњи пенушавих  вина.  Из  ове  области  потиче  најчувеније
пенушаво  вино,  шампањац,  које  се  прави  од  три  врсте  грожђа.  Једино  су
француски  произвођачи  шампањца  овлашћени  да  користе  назив  Champagne са
великим словом „C“. Шампања има око 600 km изграђених винских путева, а њени
виногради,  винске  куће  и  подруми  се  налазе  на  листи  UNESCO-ве  Светске
баштине. У овој области се налазе најдужи вински подруми, чија дужина достиже
до 28 km, а најстарији датира из 1743. године. Једна од познатих винско музичких
манифестација,  Flâneries  Music  Festival,  одржава се  у  граду Рему (Reims)  сваке
године у јуну месецу.

Алзас – такође регија на северу Француске, у њој се скоро 90% гаје беле
сорте.  Најзаступљенија  сорта  је  ризлинг,  затим  пино  гри,  пино  блан,  мускат,
силванер, шардоне. Вина из ове области имају укус зачина и разних воћних арома,
а већина носи ознаку AOC, што означава назив контролисаног порекла. Ова регија
има око 170 km винских путева и позната је по томе што се овде организује највећи
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број  винских  фестивала  у  Француској.  Један  од  најпосећенијих  догађаја  је  тзв.
„Пикник у виноградима Алзаса“ током којег су све винарије и виногради Алзаса
отворени  за  туристе.  Манифестација  се  одржава  једном  годишње,  траје  целог
викенда  и  обогаћена  је  многим  активностима  од  дегустација  вина,  музичких
програма, винских радионица до изложби. 

Долина Лоаре –  предео  познат  по производњи великих  количина  вина  и
разних стилова.  Највише се производе бела вина,  али и поједине врсте розеа и
црвених вина. Најпознатија вина ове регије се производе од сорте Souvignon Blanc.
Ова  регија  је  позната  и  по  прелепим  дворцима,  што  јој  омогућава  богату  и
разноврсну туристичку понуду.

Бургунgија – највећа винска регија по површини у Француској. Налази се у
источном-средњем делу,  најпознатије  сорте  грожђа Бургундија  су  Chardonnay и
Pinot  Noir.  Винари ове регије негују традицију и земљиште и од ове две сорте
праве  врхунска  вина.  У  новембру  се  овде  одржава  најпознатија  добротворна
аукција вина, на којој је могуће наћи веома ретка вина из целе Бургундије.  Ова
област  је  цела  посвећена  развоју  туризма  са  великим  бројем  винских  путева,
уличним перформансама, парадама, бициклистичким рутама.

Борgо –  једна  од  најпознатијих  винских  регија  у  свету,  налази  се  на
југозападу Француске. Земљиште ове регије је разнолико и даје различита вина.
Давне 1855. године у Бордоу је направљена класификација вина према квалитету,
где су вина подељена у пет категорија од  Premier Grand Cru,  дo Cinquime Grand
Cru. Из ове области потиче једно од најскупљих вина на свету Chateau Petrus, које
се прави од сорте мерло из подручја Померола.

Вински пут Бордо познат је по великом броју двораца и винских замкова
(Chateaux) у којима се одржавају разне винске радионице, дегустације, концерти.
Последње недеље јуна се одржава вински фестивал „Bordeaux Fête Le Vin“, а у овој
области се налази и један од највећих винских тематских паркова музеја на свету
„La Cite du Vin“.

Долина  Роне –  ово  је  регија  у  којој  се  за  разлику  од  осталих  највише
производе црвена вина 95% и осталих 5% бела. Најбољи виногради су смештени на
брежуљицима уз реку Рону. Ова регија даје висококвалитетна и цењена црна вина
са комплексним букеом зрелог воћа.

Прованса – на самом југу Француске, смештена на Азурној обали позната је
као  најстарија  винска  регија.  Препознатљива  је  у  свету  по  розе  винима,  са
интензивном аромом.
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Карта 2. Вински региони Француске

Извор:   https://www.slideshare.net/DragaJ/istorijat-proizvodnje-vina-i-najznaajniji-vinski-regioni-u-  
svijetu-i-kod-nas

2.3.3. Карактеристике развоја винског туризма у Шпанији

Сматра се да  су вина у  Шпанију  стигла око хиљаду година пре Христа,
заједно са Феничанима, да се производња развијала и за време Римљана. Након
Римљана, земљу су заузели Маури, чија је религија, ислам, забрањивала алкохол.
Крајем  XV века, након шпанске Реконквисте прерада грожђа је поново оживела.
Крајем  XIX века,  када је  Француску погодила епидемија филоксере,  француски
винари су прешли Пиринеје и у Шпанију пренели своје технике и стилове и знање,
што је доста допринело побољшању шпанских вина. 

Шпанија је земља која има све предуслове за развој винског туризма, због
повољних  климатских  услова,  квалитетног  земљишта,  дуге  историје
виноградарства,  развијености осталих видова туризма.  Са 1,16 милиона хектара
под засадима грожђа, она је земља са највећим пространством под виноградима на
свету, има преко 600 аутохтоних сорти грожђа и трећи је произвођач вина у свету.
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Вински туризам у савременом облику почиње да се развија седамдесетих година
XX века као комплементарни вид традиционалним видовима туризма. Шпанија је
до  тада  углавном  важила  за  земљу  сунца  и  мора.  Вински  туризам  је  касније
активиран и у неразвијеним регијама као економски покретач развоја тих регија.
Овај  вид  туризма  је  базиран  на  квалитетној  понуди  и  диференцирању  од
конкуренције,  а  фокус  је  на  искуству  туриста.  Године  1994.  настаје  Шпанска
асоцијација  градова  вина  –  ACEVIM,  чији  је  примарни  циљ  био  повезивање
винских  путева  и  успостављање  стандарда  у  квалитету  понуде.  Министарство
туризма Шпаније је 2000. године усвојило план за унапређење туризма, у коме се
акценат ставља и на нове туристичке производе, попут винског туризма са циљем
сезонске алокације туриста. 

Већина винских путева Шпаније је просторно удаљена од традиционалних
дестинација.  Вински туризам је препознат као као добра могућност за очување
природног и културног наслеђа виноградарских регија, за економски и друштвени
развој  и  побољшавање  квалитета  живота  (López-Guzmán,  Rodriguez-Garsia,
Sanchez-Canizares, Lujan-Garcia, 2009). Најпознатије винске регије Шпаније су:

 Риоха,

 Рибера дел Дуоро,

 Приорат,

 Каталонија.
Риоха (Rioja) – најпознатија винска туристичка регија Шпаније захваљујући

пре  свега  црвеним  винима,  сорте  tempranillo.  Налази  се  у  централно-северној
Шпанији, поред реке Ебро и подељена је на мање регије: Алавеса, Алта и Баја.
Располаже  разноврсним  туристичким  потенцијалом  од  традиционалних  до
модерних винарија, винских музеја, до античких споменика и аутентичних сеоских
кућа. Око града Харо се налази највећи број винарија старих преко једног века.
Септембра месеца се одржава чувени локални Харо вински фестивал, а 29. јуна се
сваке године одржава винска битка „Batalla de Vino“, током које се проспе преко
100.000 литара вина по главама „бораца“.

Рибера  дел  Дуеро  (Рибера  дел  Дуоро)  –  налази  се  на  северозападу
Пиринејског полуострва, око реке Дуеро. У Рибери је под виноградима око 18.000
хектара, а најзаступљенија сорта грожђа је  tinta del pais. Иста сорта се узгаја и у
Риохи под називом темпраниљо (tempranillo), али се вина разликују по томе што у
Риохи леже од неколико година до чак неколико деценија у барик бурадима, док у
Рибери је тај период краћи и износи пар месеци, па вина имају робуснији карактер
и тамније су боје, воћни карактер подсећа на арому шљиве. Најчувеније винарије
ове регије, које су уједно и највише заслужне за њен вински туристички развој јесу
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Vega  Sicillia,  Pesquera,  Dominio  de  Pingus.  Vega  Sicillia се  сматра  зачетником
модерног винарства у овој области.

Приорат –  овој  области  вино  се  производило  још  у  XII веку  у
картузијанским манастирима. На планинским странама се налазе древни камени
градови који су прави магнет за туристе,  а  у градићу Граталопс је  велики број
винарија и добрих ресторана са локалним винима и кухињом. Приорат је познат по
снажним црвеним винима од сорте гренаш или гарнача (гарнача тинта).

Каталонија (Catalonia) – област која је популарност стекла по  пенушавим
винима,  које  се у Шпанији назива традиционално кава  (cava).  У Каталонији се
произведе 95% шпанских пенушавих вина. Регион Пенедес је најпознатији у овој
области, а престоница   Sant Sadurni d‘Anoia по уличним винским светковинама.
Једна од најинтересантнијих је парада маскираних учесника у бубе филоксере, које
маса покушава да отера уз пуцњаву петарди.

Карта 3: Вински региони Шпаније

Извор:https://www.slideshare.net/DragaJ/istorijat-proizvodnje-vina-i-najznaajniji-vinski-regioni-u-
svijetu-i-kod-nas
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2.3.4. Карактеристике развоја винског туризма у Португалији

Вински туризам у Португалу је добио на значају тек почетком XXI века,
иако  је  Португал  од  давнина  познат  по  добром  вину  и  храни.  Национални
стратешки  план  туризма израђен  током  2006.  године  препознао  је  вино  и
гастрономију  као  један  од  приоритетних  сектора  за  развој  туризма Португала
(Gonçalves,  Maduro,  2016).  Стратешко  опредељење  плана  било  је  усмерено  на
формирање  винских  путева,  којима  ће  се  повезати  понуда  вина  и  хране  са
природним  и  културно-историјским  атракцијама.  Према  подацима  Туристичке
огранизације  Португала  на  основу  истраживања  спроведеног  2014.  године  91%
објеката винског туризма је у заштићеним вински подручјима, док је 88% њих део
винских путева.

Португалска  вина  су  специфична,  јака  и  производе  се  од  већег  броја
подврста  грожђа и међу правим љубитељима овог пића имају велику вредност.
Најпознатије винске регије Португала су: 

 Долина реке Дуоро,

 Алентејо.
Долина реке Дуоро – како јој и сам назив каже обухвата подручје око реке

Дуоро, на северу Португала, око града Порто. Виноградарски регион је подељен на
три мања региона: Доњи Корго, Горњи Корго и Виши Дуоро. Вино се у овој регији
производи скоро 2.000 година, грожђе се узгаја на терасама од саме реке, све до
врха и гради јединствени пејзаж целог краја. Долина је 2001. уписана  у UNESCO
листу  светске  културне  баштине  као  „изванредан  предео  обликован  традицијом
винарства дужег од 2.000 година“. Осим што је прва винска регија која је ушла у
UNESCO листу,  ова регија је  и прва дефинисана винска регија 1756. године.  У
Долини  Дуоро  се  производи  Porto,  вино  по  којем  је  Португал  препознатљив  у
свету. Најбољи Porto долази само из ограниченог подручја у долини горњег тока
реке  Дуоро,  који  се  протеже  100  km према  шпанској  граници  –  Горњи  Корго.
Вински пут Порто се може обићи возом,  аутомобилом и бродом,  река  Дуоро је
пловна од Барца де Авила града на граници са Шпанијом до Порта.

Постоји и једна посебна врста порта, тзв. архивски (Vintage) и производи се
од  вина  из  исте  године,  од  грожђа  из  најбољих  винограда.  Архивски  порто
произвођачи не објављују сваке године, у просеку се објави три пута у 10 година.
Вино се меша и бутељира након што одлежи две године у бачви, а затим годинама
сазрева у боци, сматра се да је 15 година минимум. Већина стручњака сматра да је
најбољи архивски порто произведен 1963. године.

Алентејо – заузима трећину Португала, протеже се од реке Тејо (Тежо) на
југу према Алгарвеу. Алентејо је регија прелепих пејзажа и крајолика, са великим
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потенцијалом за развој туризма. Иако је највећа регија, по приходима од винског
туризма се налази на другом месту, после регије Долина реке Дуоро. Вина из ове
регије карактерише квалитет дуге традиције у производњи, оригиналност мириса и
боја.

2.3.5. Карактеристике развоја винског туризма у Мађарској 

Грожђе се на територији данашње Мађарске узгајало још у V веку. Историја
производње вина је дуга и богата. Мађарска данас заузима 11. место у свету по
производњи вина, а више од половине укупне производње намењено је извозу.

Најскупље вино на свету у 2019. години било је управо вино из Мађарске,
Royal Tokaji Essencia. Ово је уникатна серија од двадесет флаша, запремине литар и
по, произведена од бербе из 2008. године. Захваљујући јединственој  племенитој
плесни ово вино има непоновљив укус за који произвођачи тврде да никада више
не би успели да га произведу. Вински туризам и виноградарство последњих година
је у великом успону захваљујући фондовима ЕУ и маркетиншким активностима
стручњака  у  овој  области.  У  Мађарској  постоје  22  винске  регије,  од  којих  су
најпознатије:

 Токај,

 Егер,

 Вилањ,

 Куншаг,

 Чонград,

 Хајос-Баја.
Токај – винска регија која се налази у подножју Карпата у североисточном

делу земље. Ова регија је најпознатија по производњи слатких вина и по Токајцу
(Tokai), вину по коме је Мађарска позната у свету.

Егер – ова регија се простире на северу Мађарске и препознатљива је по
црвеним  винима.  Најпознатија  вина  ове  регије  су  вина  „бикове  крви“  (Blender
Bikavér),  док  најновије  вино  произведено  по  законима  државе  Мађарске  носи
етикету  „Bikavér Superior“.  Сваке године јула месеца одржава се фестивал  Егер
Егри Бикавер, током којег посетиови могу пробати егерска вина уз традиционалну
музику под ведрим небом.

Вилањ – најјужнији регион у коме се производе вина са најширим спектром
укуса.  За  регију  Вилањ се каже да  је  мађарски Бордо,  овде се узгајају  каберне
совињон,  мерло,  каберне фран,  португизер.  Јужна  страна  истоимене  планине
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Вилањ  је  прекиривена  виноградима  до  две  трећине  висине  (највиши  врх  има
висину 442 m). Између винограда се налазе беспрекорно уређене бициклистичке и
пешачке стазе, а сваке године октобра месеца у селу Вилањи се одржава фестивал
вина, где се произвођачи надмећу међусобно.

Куншаг, Чонград, Хајош-Баја – су регије које се простиру великом равницом
између Дунава и Тисе у јужном делу државе. Више од половине вина се производи
у  овим  регијама.  Најпознатија  винарија  је  Frittmann,  ова  винарија  је  увелико
допринела  порасту производње вина у овим регијама.

У Краљевском дворцу, у Будимпешти, сваке године се одржава најзначајнији
вински  фестивал,  док  се  на  језеру  Балатон  током  целог  лета  одржавају  мањи
вински фестивали.

Карта 4: Вински региони Мађарске

Извор:https://www.bastabalkana.com/2018/09/najbolja-vina-madjarske-i-glavne-vinske-regije-u-
madjarskoj/     
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2.3.6.  Карактеристике  развоја  винског  туризма  у  Сједињеним Америчким
Државама

САД су ново, али брзорастуће тржиште у свету винског туризма. Највећи
проценат  вина  производи  се  у  Калифорнији,  при  чему  је  најпопуларнија
дестинација Долина Напе (Napa Valley). У овој области вински туризам је по свом
обиму и значају претекао и саму производњу вина (Skinner, 2000). Сан Франциско и
Долина Напе се према глобалној мрежи Great Wine Capitals налазе на списку десет
најзначајнијих винских дестинација у свету. 

Поред  вина,  понуду  винског  туризма  у  области  Долина  Напе чине  и
гастрономија,  геотермални  извори,  бициклизам,  планинарење,  вожња  балоном,
јахање,  голф,  музеји  (Jones,  Singh,  Hsiung,  2013),  поред њих ту  је  и воз  „Napa
Valley“  који  дуж  долине  превози  путнике,  где  путници  током  вожње  могу
конзумирати локалну храну и вино (Skinner, 2000). Многе државе су се удружиле у
промоцији и развоју винског туризма, преко штампања и дистрибуције брошура,
путне  сигнализације  и  осталих  активности  у  којима  свако  из  свог  делокруга
доприноси развоју.

Према подацима Туристичке организације задужене за промоцију региона
Долина  Напе,  овај  регион  је  2018.  године  посетило  3,85  милиона  посетилаца.
Највећи број страних посетилаца долази из суседне Канаде (17,7%), затим следе
Кина  (17%),  Велика  Британија  (14,3%),  Јапан  (7,8%),  Аустралија  (6%),  Јужна
Кореја  (4,3%).  Потрошња  је  износила  2,23  милијарде  долара.  Најпопуларнија
активност  посетилаца  је  дегустација  вина  у  винаријама,  а  затим  вечера  у
ресторанима. Током боравка у региону Долина Напе 97,2% испитаних посетилаца
је  посетило  најмање  једну  винарију,  просек  обиласка  винарија  је  3,7%,  што  је
повећање у односу на 2016. када је просек обиласка винарија износио 3,1%.

2.3.7. Карактеристике развоја винског туризма у Аргентини

Аргентина  је  највећи  произвођач  и  извозник  вина  у  Јужној  Америци.  У
свету је на петом месту по количини произведеног вина (4,9%), док се на листи
светских извозника налази на седмом месту. Традиција узгоја и производње винове
лозе у Аргентини је дуга, за разлику од његог учешћа на светском тржишту где су
аргентинска  вина  релативно  нова.  Захваљујући  жељи за  повећаним  учешћем  у
извозу и развоју винског туризма дошло је до модернизације производње, пораста
квалитета вина. 
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Иако  су  доста  заступљене  сорте  шардоне,  мерло,  каберне  совињон,
Аргентина је  највише позната по сорти малбек (malbec).  Постојбина  малбека је
Бордо,  али  се  данас  његово име  све  више поистовећује  са  Аргентином томе  и
доприноси чињеница да је најпопуларније аргентинско вино управо Malbec.

Асоцијација „Bodegas de Argentina“ је задужена за развој винског туризма
преко успостављања вински путева, на чијим рутама треба да се налази што већи
број  различитих  атракција  од  винарија,  музеја  до  разних  тематски  догађаја.
Туристима је, између осталог, на винским рутама омогућено да пробају аутентична
и традиционална јела и да спајањем вина и хране употпуне доживљај (Newey 2012).

 Најважније винске регије Аргентине су:

 Мендоза, 

 Сан Хуан,

 Салта,

 Катамарка,

 Ла Риоја,

 Неукен,

 Рио Негро.
Менgоза –  регија  смештена  на  западу  у  подножју  Анда,  који  доприносе

живописности регије и доживљају туриста. Виногради се налазе и на преко 1.000
m н.в.  и туристи имају  могућност да  уживају  у прелепим снежним врховима у
комбинацији са  виноградима. Преко 70% аргентинских вина се производи у овом
региону  и  одавде  потиче  и  најпознатији  Malbec на  свету.  Агенција  „Argentina
Tourism  i  Wines“ је  2019.  године  означила  Мендозу  као  главни  виноградарски
регион ове земље.

Сан Хуан (San Juan) – винска регија која се налази северно од Мендозе и
која учествује са 20% укупне производње вина. Посебност вина ове регије су сласт
и велико воћно присуство. Код белих вина, осим воћне ароме је изражена зелена
боја и киселост, док је код црвених присутна љубичаста, имају благ интензитет.

Салта –  регион смештен у  северозападном делу земље у  коме се  после
Мендозе  производе  најквалитетнија  аргентинска  вина.  Заштитни  знак  Салте  је
воћно вино Torrontes Riojano.

Према подацима и извештајима Одељења за туризам најпосећенији вински
региони су Мендоза (34%), Сан Хуан (14%), Салта (11%). 
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2.3.8. Карактеристике развоја винског туризма у Чилеу 

Чиле  је  земља  која  је  квалитетним  винима  и  његовим  брендирањем  у
последњих двадесетак година изашла на светско тржиште. Винарство је постало
значајна  привредна  грана,  чилеански  винари  доста  средстава  улажу  у  развој
инфраструктуре,  отварају  се  нови  хотели  и  ресторани.  Винова  лоза
Carménère данас је  заштитини знак чилеанског виноградарства и гаји се само у
Чилеу, иако потиће из француске регије Бордо.

Вински  туризам  Чиле  базира  на  развоју  винских  путева  са  богатим
садржајима, као што су вински фестивали  Colchagua Harvest Festival i  Jazz and
wine international festival (Kunc, 2009).

Најзначајније винске регије су: Долина Маипо, Казабланка.
Долина Маипо – винска регија која се налази у централном делу државе.

Према Националној туристичкој организацији Чилеа вина сорте каберне совињон
из ове регије спадају међу најбоља вина у земљи.

2.3.9. Карактеристике развоја винског туризма у Аустралији

Аустралија  се  налази  на  шестом  месту  по  проиводњи  вина  у  свету.
Захваљујући  великом  пространству  и  разноликости  климатских  и  геолошких
услова  добија  се  широк  дијапазон  јединствених  вина.  Винску  индустрију
контролишу  велике  мултинационалне  корпорације  (90%),  остатак  чине  мали  и
прави  произвођачи  вина.  Аусталија  нема  аутохтону  винску  сорту,  све  сорте  су
увезене из Европе и Јужне Африке крајем XVIII и почетком XIX века. Највише се
гаје:  шираз  (shiraz,  syrah),  каберне  совињон,  мерло,  шардоне,  совињон  блан,
семилион и ризлинг. 

Велики утицај на развој винског туризма у Аустралији је имала послератна
миграција  и  све  већи  културни  утицај  Европе  (Cambourne,  Macionis,  2000).
Озбиљнији развој  винског туризма креће тек од 70-их година XX века и данас се
заснива у великој мени на симбиози вина, хране, природних и културних атракција.
Такође, поједине регије су оформиле винска туристичка тела у циљу подстицања
развоја  винског  туризма.  Влада  Јужне  Аустралије  је  формирала  Веће  Јужне
Аустралије за вински туризам (South Austalian Wine Tourism Council), Влада државе
Викторије  Туристичко  веће  винарија  Викторије  (Victorian  Wineries Tourism
Council), док је Савезна влада Аустралије финансирала низ пројеката везаних за
развој винског туризма од успостављања винских путева и сигнализације до израде
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маркетиншких стратегија (Cambourne, Macionis, 2000). Најпознатије винске регије
Аустралије су: 

 Margaret River, 

 Barossa,

 Hunter Valley.
Hunter  Valley –  прва  регија  у  којој  је  почела  виноградарска  производња.

Вина  произведена  у  овој  регији одликује  јединствени  стил  који  се  ствара
комбинацијом  црне  иловасте  земље  и  топле  и  влажне  климе.  Одавде  потичу
познати  аустралијски  Shiraz  i  Semillion.  Ова  регија  је  најпопуларнији  код
иностраних туриста.

Према подацима сектора Владе Аустралије за вино издатим у билтену 2018.
године међународне посете су 2017. године у односу на претходну 2016. годину
порасле за 7%, што износи око 8,7 милиона. Број међународних посетилаца који су
посетили макар једну винарију 2017. године је износио преко 1 милиона. Највише
страних  туриста  долази  из  Кине  (14%),  Велике  Британије  (13%) и  САД (11%).
Потрошња иностраних туриста је такође била у порасту у односу на 2016. годину у
просеку око 13 %.

Број  иностраних  туриста  који  је  посетио  винске  регионе  у  Аустаралији
током 2018. године је износио 8,4 милиона, просечна потрошња посетионца током
путовања  је  1.136  долара.  Структура  иностраних  посетилаца  се  није  битно
променила.

Више половине домаћих туриста у Аустралији посети Hunter Valley, а затим
регион Mudgee. Просечан број ноћења домаћих туриста износи 3,3, за разлику од
иностраних код којих је просечан број 10,4.

2.3.10. Карактеристике развоја винског туризма у Јужноафричкој Републици

Виноградарство и производња вина у Јужноафричкој Републици су почели
да  се  развијају  у  XVII  веку  са  доласком  и  насељавањем  Европљана  на  овим
просторима. Прво изграђено винско имање се називало Constatia и по њему је име
добило и прво чувено вино које се извозило у Европу и било надалеко познато.
Велики успон винарство Јужноафричке Републике је имало и током XVIII и XIX
века, вина са  ових простора су се конзумирала на дворовима широм Европе. Више
од једне половине XX века карактеришу санкције и немири због апартхејда што је
имало велики утицај и на стагнацију у производњи вина. Тек последњих деценија
XX века се поново покреће винска индустрија и почиње интензиван развој винског
туризма.
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Вински  туризам  се  у  Јужноафричкој  републици  заснива  на  комбинацији
вина,  локалне  хране,  лепих  и  аутентичних  пејжана,  културе  и  музеја.  Вински
путеви поред стандардне понуде винскг туризма, имају и првокласне хотеле, друге
смештајне  објекте,  ресторане,  бање,  терене за голф,  могућност за планинарење,
бициклизам, вожњу жичаром и сл. Вински туризам је четврти најзначајни облик
туризма и представља добру могућност за смањење незапослености у руралним
подручјима (Hunter, 2017). Исти аутор истиче и да се сва понуда винског туризма
налази на само сат времена од вожње од Кејптауна.

Најзначајнији  вински  путеви  су:  Darling,  Durbanville,  Constantia,
Stellenbosch,  Paarl,  Franschhoek.  Најстарији  међу  њима  и  најпопуларнији  међу
туристима је  Stellenbosch у Западном Кејпу. На овој рути се налази више од 200
винарија и састоји од неколико мањих рута:  Bottelary Hills,  Greater  Simonsberg,
Helderberg, Stellenbosch Berg, Stellenbosch Valley. Винска рута Stellenbosch је добила
назив по историјском граду Стеленбош који се налази у самом центру регије и који
је изузетно привлачан за туристе, у њему се налазе оригинални примери холандске
архитектуре. Највећи број страних туриста долази из Велике Британије.

Произвођачи вина који  своје  производе извозе  на  инострана тржишта су
удружени  у  организацију  Јужноафричка  вина  (Wines  of  South  Africa).  Циљ  ове
огранизације  је  лакше  позиционирањеје  и  постизање  препознатљивости  на
светској винској сцени.

Најпознатија  домаћа  сорта  је  Пинотаж  (Pinotage),  поред  ње  највише  се
узгајају совињон блан, шардоне, шираз и пино ноар.

2.4. Карактеристике тражње на тржишту винског туризма

За винарије и регије у којима се развија вински туризам од великог је значаја
добро познавање карактеристика туристичког тржишта и тражње, да би могле да
развијају менаџмент и маркетинг и примењују адекватне стратегије за постизање
унапред дефинисаних циљева. 

 Ако пођемо од тога да се тржиштем може назвати место где се сусрећу они
који нуде и продају одређени предмет и они који тај предмет желе да купе и узмемо
у обзир да је у туризму предмет размене услуга, долазимо до тога да је туристичко
тржиште део тржишта услуга.  Према томе, туристичко тржиште је  скуп односа
понуде  и  тражње  на  подручју  услуга  и  добара  штo  служе  за  подмирење
туристичких  потреба  на  одређеном  простору,  односно  скуп  односа  понуде  и
тражње  који  настају  под  утицајем  туристичких  кретања  (Стефановић,
Глигоријевић, 2010).
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Туристичко тржиште је у многоме специфично у односу на остала тржишта
и  зато  је  потребно  приступити  му  са  великом  пажњом.  Једна  од  главних
карактеристика је та што је понуда просторно одвојена од тражње. Са једне стране,
имамо простор  где  туристичка  потреба  настаје,  место  концентације  туристичке
тражње (емитивни простор), док са друге стране имамо простор где се та потреба
задовољава,  место  концентрације  туристичке  понуде  (рецептивни  простор).
Винарије и винске регије су рецептивни простори, места на којима се задовољава
туристичка потреба. Оне су просторно одвојене од тражње и захтевају одређене
канале комункације са просторима туристичке тражње. Важну улогу у томе играју
туристички  посредници,  који  су  просторно  лоцирани  у  местима  тражње.  На
туристичком тржишту, туристичка тражња, односно туриста, путује ка туристичкој
понуди. То је још једна од битних разлика и специфичности туристичког тржишта.
Тек  када  туриста  напусти  место  сталног  боравка  и  дође  до  места  стварања
туристичке услуге, започиње се активност туристичког тржишта. Дакле, да би се
активирало  туристичко  тржиште,  туриста  (купац)  мора  допутовати  до  понуде,
купити  и  истовремено  користити  услуге.  На  туристичком  тржишту  туриста,  а
самим тим и новчана средства путују ка туристичкој понуди, туристичке услуге су
статичне и могу се користити и плаћати само на лицу места. 

На туристичком тржишту централна фигура је туриста. На основу његових
жеља, навика, могућности формира се туристичка понуда. Тако гледано туристичка
тражња  представља  скуп  потенцијалних  туриста  -  потрошача  који  својим
ставовима, навикама, могућностима и жељама одређују количине, квалитет и цене
појединих  роба  и  услуга  на  туристичком тржишту  (Стефановић,  Глигоријевић,
2010). Унковић и Зећевић (2012) истичу да основ туристичке тражње представљају
„људске потребе за путовањима у оквиру земље и иностранства у туристичке сврхе
и платежна способност носилаца туристичких потреба“.

Битне  карактеристике  туристичке  тражње  су:  дислоцираност  тражње  од
понуде, хетерогеност тражње, еластичност тражње, мобилност и сезонски карактер
тражње (Пирјевец, 1998)

Дислоцираност  туристичке  тражње  и  понуде  може  бити  од  неколико
километара до неколико хиљада километара и као таква истиче нужност путовања.
Конзумација вина, као једног од производа винског туризма, винским туристима је
омогућена  и  у  месту  сталног  боравка  у  винотекама,  винским  баровима,  такође
имају  и  могућност  куповине  у  супермаркетима.  Међутим,  производ  винског
туризма  није  само  вино,  већ  и  целокупни  доживљај  и  искуство  које  туриста
проживи током путовања, што нас доводи до тога да је и за овај вид туризма једна
од важних карактеристика дислоцираност туристичке понуде и  тражње.  Винске
регије и винарије су углавном удаљене од великих емитивних центара.
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Хетерогеност  туристичке  тражње  се  огледа  у  различим  потребама  које
туристе покрећу на путовање и у начинима на којима се те потребе задовољавају,
времену у коме се задовољавају и у различим местима. Код винског туризма овај
сегмент  је  јако  битан  приликом  креирања  производа  и  промоције.  Да  би  се
креирале одговарајуће стратегије менаџмента и маркетинга важно је препознати
карактеристике винског тржишта и изабрати праве методе за добијање релевантних
резултата. Пре свега је битно одредити мотивацију туриста у винском туризму, шта
је основни разлог због кога се они опредељују за одређену винарију или винску
регију.  Такође,  приликом  истаживање  је  значајно  установити  секундарне  и
терцијарне  и  друге  факторе  који  утицу  на  опредељење  потенцијалног  винског
туристе.

Тражња обухвата мотивацију, перцепције, претходна искуства и очекивања
винског  туристе  (Hall,  Johnson,  Cambourne,  Macionis,  Mitchell,  Sharples,  2000b).
Ови  аутори  сматрају  да  постоји  велики  број  чинилаца  који  опредељују  развој
винског туризма. Важно је такође приликом анализе туристичке тражње у обзир
узети и то да се током живота појединаца мењају мотивациони фактори. Велики
број аутора наводи да мотивација има изузетан значај за вински туризам. Постоје
разна објашњења мотивације,  па тако једно од њих је  објашњава као „напетост
изазвану  потребом  која  покреће  потрошача  да  учини  нешто  како  би  олакшао
напетост“  (Bruwer, Alant 2009).   Ова два аутора истичу да мотивациони оквир у
винском туризму садржи међусобну повезаност три аспекта: профил посетиоца,
профил винске регије и динамику посета. Mitchell, Hall i McIntosh (2000) сматрају
да је мотивација „унутрашњи фактор који побуђује, усмерава и утиче на понашање
особе“, и додају да дегустација и едукација о вину могу бити последица жеље да се
олакша и смањи ризик за куповину вина, упознавање винских произвођача може
бити повезано са „провером“ аутентичности, опуштање у новом амбијенту виде
као  потребу  за  бекством  из  градског  живота,  док  су  вински  фестивали  место
погодно  за  дружење  и  упознавање  других  људи.  Попеску (2018)  дефинише
мотивацију као „стање неравнотеже у организму које води ка вршењу неке акције у
циљу успостављања поновне равнотеже“. 

Винске туристе не покрећу исти мотивациони фактори, пре свега зато што
међу  њима  постоје  знатне  културолошке  разлике,  различити  животни  стилови,
ниво  образовања  и  друге  демографске  карактеристике.  За  пружаоце  услуга  у
винском туризму је битно да правилно одреде мотиве потенцијалне клијентеле како
би што боље одговорили на  њихове захтеве.  Најчешћи мотивациони фактори у
винском туризму су: дегустација и куповина вина, уметност, архитектура, културна
баштина и атракције везане за њу, едукација, здравствени разлози, аутентичност,
атмосфера (Mitchell,  Hall i McIntosh, 2000), упознавање винских региона и вина,
вински фестивали и догађаји (Mitchell, Hall, 2003), посета месту или регији где се
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производи  познати  бренд  вина  (Hall,  Johnson, Mitchell,  2000а),  опуштање  и
дружење са пријатељима,  породицом или партнером (Hall,  Johnson,  Cambourne,
Macionis,  Mitchell,  Sharples,  2000b;  Alant,  Bruwer,  2004),  гастрономска  понуда
(Alant, Bruwer, 2010), романтика, пејзаж (Tuch, 2016), природа и екологија руралног
амбијента (Bruwer, Prayag, Disegna, 2018). 

Mitchell  i  Hall (2003)  су  према  критеријуму мотивације  поделили винске
туристе на: 

 специјалисте, 

 опште винске туристе, 

 тзв. „случајне винске туристе“.
Специјалисти су туристи код којих је присутно спрецифично интересовање

за вино и феномене повезане са њим. 
Општи  туристи  посећују  виноград,  винарију,  вински  фестивал  или  неки

други вински догађај у жељи да се забаве и рекреирају. 
Трећа категорија винских туриста се односи на људе које се нађу у винској

регији  из  других  разлога  који  немају  везе  са  вином,  али  се  накнадно  након
упознавања са винском понудом укључују у вински туризам.

Alant  i  Bruwer (2004)  износе  мишљење  да  се  мотивације  разликују  код
туриста  који  први  пут  посећују  винарију  и  винску  регију,  од  оних  који  су
поновљени  посетиоци.  Код  оних  који  први  пут  долазе  мотивација  подразумева
дегустацију  вина  и  разгледање  винарије  и  информације  о  вину,  док  код
поновљених  посетилаца  мотивација  је  углавном  везана  за  куповину  вина,
опуштање и дружење.

На карактеристике винског туристе битно утиче друшвено окружење у коме
се налази и национална култура, у основи „вински туристи су веома хетерогени
сегмент потрошача са различитим друштвеним, демографским и психографским
обележјима која у великој мери утичу на однос према вину и винском туризму као
саставном делу селективног туризма“ (Першурић, 2016).

На основу разних наведених дефиниција бројних аутора може се закључити
да карактеристике винских туриста зависе од бројних фактора, који се крећу од
њихових личних афирмација, убеђења, образовања до средине и укружења у којем
живе,  тако  да  приликом  креирања  винске  понуде  треба  са  великом  пажњом
приступити истраживању потенцијалне винске туристичке тражње.

Еластичност  туристичке тражње се  огледа кроз  чињеницу да  туристичка
потреба  није  примарна,  односно  није  егзистенцијалног  карактера,  већ  је
секундарна  и  долази  након  испуњења  примарних  потреба,  што  значи  да  је  у
великој корелацији са висином личних примања и ценама. Вински туристи имају
по правилу средње или веће платежне могућности.
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Сезонски  карактер  туристичке  тражње  у  винском  туризму  није  толико
изражен,  постоје  разна  дешавања  и  манифестације  током  целе  године.  Вински
туризам  се  у  многим  регијама  користи  као  комплементарни  облик  другим
туристичким кретањима ради продужења туристичке сезоне и туристичког боравка
туриста.

Mitchell,  Hall i McIntosh, (2000) износе класификацију винских туриста на
основу  бројних  истраживања,  ову  класификацију  је  прихватила  и  Винска
туристичка  организација  Италије.  Према  овој  класификацији  постоје  четири
групе винских туриста:

 Познавалац – добро познаје вино и вински свет, може да дискутује на свим
пољима  о  вину  са  произвођачем  вина;  интересује  се  за  нове  ствари  и
спреман је да доста времена посвети истраживању;

 Уживалац – добро стојећи, воли вино и у њему види могућност да ужива у
храни и околини; углавном путује са пријатељима, страствено жели да учи о
винима, али мање од познаваоца;

 Пратилац трендова – здрав,  интересује га  вино,  јер  понешто зна  о њему
(може да га разликује);  овај тип је задовољан основним знањем и лакше
прима  утицаје  примедни  других,  неко  типови  из  претходних  категорија;
истиче познато име и лако се импресионира спољашњошћу; понекад тражи
попуст;

 Конзумер вина – посећује винарије у групи – недељом, испија вино брзо и у
великим количинама, тражи да још купи, понекад напуни пртљажник аута.

2.5.  Примена маркетинга у винском туризму

Савремени концепт маркетинга све више потрошача ставља у центар свих
разматрања и истиче значај креирања вредности и сатисфакције за потрошаче. С
обзиром да је туристичко тржиште,  специфично тржиште услуга у том контексту
је  битно  креирати  супериорну  услугу,  која  ће  се  издвојити  из  мора  услуга  и
оставити непоновљиво искуство које савремени туриста очекује. Када говоримо о
винском туризму, пред стручњацима за маркетинг се поставља задатак да створе
препознатљивост винског региона, винарија и атракција винског туризма у свести
потенцијалних посетилаца. 

Приликом креирања понуде која мора бити конкурентна и тешко достижна
велику пажњу треба посветити сегментирању тржишта и одабрати праве канале
комуникације са циљним сегментом. Информисање у винском туризму мора бити
свеобухватно,  не  може  да  садржи  само  информације  о  квалитету  вина,  јер  то
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савременом туристи није довољно да га привуче и задржи. Поред тих информација
потенцијалном туристи се мора презентовати и целокупна понуда винарије  или
регије, потребно га је анимирати додатним активностима и могућностима.

Сегментација тржишта је битна јер њом винарије или винске регије долазе
до индентификација маркетинг могућности, могу брзо и на време да реагују на
промене  на  тржишту,  могу  боље  да  упознају  конкуренцију  и  да  примене
одговарајућу стратегију за боље позиционирање. Постоје различити критеријуми
који  се  користе  за  сегментацију  тржишта,  међутим,  пошто  се  овде  ради  о
туристичкој  делатности  за  добијање  што  релевантнијих  података  потребно  је
користити  различите  комбинације  критеријума  почевши  од  географских,
демографских, бихевиористичких, психографских, до социолошких и економских.
Пре ступања на тржиште битно је знати навике потенцијалних потрошача, куповну
моћ,  начине  на  који  се  одлучују  за  куповину,  кретање,  начине  информисања,
њихове  жеље,  шта  их  чини  верним  потрошачима.  Успешно  пословање  и
маркетиншки  наступ  зависи  у  великој  мери  и  од  правилног  утврђивања
мотивационих фактора код винских туриста.

За мале винарије којих је све више на тржишту од пресудне је важности
креирање  квалитетног  производа  и  стварање  поверења  код  посетиоца.  Да  би
опстале  у  таквом  окружењу,  бројни  истраживачи  наглашавају  да  је  неопходно
формирање  стратешких  маркетиншких  савеза,  који  могу  бити  вертикални  или
хоризонтални зависно од субјеката који се повезују, да ли су конституенти једне
туристичке услуге или су конкурентски пружаоци услуга (Williams i Dossa, 2001;
Wargenau  i  Che,  2006).  Исти  аутори  наводе  као  добар  пример  хоризонталне
повезаности  регију  Niagara.  У  овој  регији  добри  резултати  су  постигнути
удруживањем  средстава  за  истраживање,  заједничким  оглашавањем  и
организацијом  специјалних  догађаја.  Такође,  сматрају  да  створени  регионални
брендови су важан фактор диференцирања у односу на конкуренцију.

Од традиционалних комуникационих канала најчешће се користе штампане
брошуре,  часописи,  календари  годишњих  догађаја,  а  пренос  информација  у
појединим регијама се још увек великим делом одвија системом преноса „од уста
до уста“. 

Информационе технологије  су донеле велике промене у  туризму.  Пренос
информација  и  њихова  све  већа  доступност,  довели  су  до  тога  да  туристи  и
потенцијални туристи могу у сваком тренутку путем својих паметних телефона да
додју  до  жељених  информација,  могу  да  комуницирају  са  другим  туристима  и
корисницима услуга 24/7  h, и да чују искуства других са разних делова планете
што је битно прилком доношења одлука о путовању. Такође су све више присутне и
визуелне информације, које добијају све већи примат, па осим разних блогова, све
популарнији постају и влогови.
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Андрлић,  Андлар  и  Галић (2011)  сматрају  да  интернет  чини  основу
маркетинга  винског  туризма  будућности  и  да  представља  најважнији  канал
комуникације.  Аутори  сматрају  да  интернет  обједињује  учеснике  на  винском
туристичком тржишту, смањује трошкове и побољшава комуникацију, обезбеђује
правовременост информација и омогућава резервације.

Друштвене  мреже,  е-пошта  и  бројни  веб  сајтови  омогућавају  винским
туристима проширивање знања и могу потенцијално да  развијају  знатижељу за
обиласком одређене регије или винарије, а са друге стране пружаоцима услуга у
винском  туризму  стварају  могућност  за  позиционирање  бренда,  промоцију  и
продају својих  производа. 

С обзиром да је дигитални маркетинг не само у винском туризму него и у
свим  осталим  секторима  основа  за  опстанак  у  будућности,  потребно  је
свеобухватно  истраживање  и  развијање  маркетиншке  стратегије  која  ће
искористити  бројне  предности  које  нуде  интернет  информације  и  омогућити
диференцирање у односу на конкуренцију.

2.6.  Атракције као елеменат туристичког производа у винском туризму

Понуда у винском туризму укључује све ресурсе које туристи користе у вези
са  винским  туризмом,  као  и  атрактивности  и  институције  које  те  ресурсе
претварају у производ винског туризма; у ресурсе винске индустрије се убрајају:
винарије, виногради, вински фестивали, изложбе; ресурси туристичке индустрије
подразумевају  винске  туре,  ресторане,  смештајне  капацитете  и  друге  услужне
делатности,  док  у  људске  ресурсе  спадају  произвођачи  вина,  виноградарски  и
енолошки радници (Hall, Johnson, Mitchell, 2000).

Да би туриста током туристичког путовања и посете одређеним винаријама
остварио  комплетан  доживљај  и  отишао  задовољан  неопходно  је  повезати  све
ресурсе у јединствену целину и направити комплетан производ. Велику улогу у
целом том процесу имају људски ресурси од берача, преко сомелијера до власника
винарија. Од пресудне је важности њихова стручност, знање и умеће и посвећеност
раду.  Винске  туре  су  такве  да  углавном  почињу  представљањем  винарија,
настављају се посетом винограду, укључују и едукативни део о сортама грожђа,
одржавању  винограда,  брању  грожђа,  начину  добијања  вина,  након  тога  следи
обилазак подрума где се вино производи и чува, уз обавезну дегустацију вина.

С  обзиром  на  нове  тенденције  и  захтеве  туриста  за  јединственим
доживљајем током путовања све више се уводе нове и необичне винске туре. У
појединим регионима је могуће разгледати винограде из специјалних бродића, где
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су капетани заправо туристички водичи (Garonne river, Bordo, Medoc; Mosel river,
Mosel valey), у Аустралији и на Новом Зеланду су популарни обиласци винарија на
коњима, док је у Бордоу једна од атракција и изнајмљивање олдтајмера са возачем
који је туристички водич.

Винарије. У  винском  туризму  винарије  као  туристичке  атракције  имају
најважнију  улогу.  Укупно  искуство  које  туриста  доживи  на  свом  путовању,  у
великој мери зависи од утиска који му остави директна услуга у винарији. Тако да
је  за  менаџмент  винарије  јако  битно  да   усклади  низ  активности  почевши  од
приступачности,  адекватне  сигнализације,  паркинга,  опремања  ентеријера,
обогаћивања  садржаја  понуде,  адекватне  едукације  запослених  кадрова  и
најважније производња квалитетног вина. Такође, битна ствар је диференцирање
тржишта и остваривање комуникације са циљним тржиштем и одржавање контакта
са  посетиоцима,  са  циљем  стварања  квалитетних  и  дугорочних  односа  са
потрошачима. 

За власника је посета винарији важна због три фактора: дистрибуција вина
уз  мале  трошкове,  развој  бренда  и  прилика  за  креирање  додатне  вредности
производа (O‘Neill, Palmer, Charters, 2002). Такође, аутори сматрају да винарије не
треба да се користе само за директну продају вина, већ и за креирање квалитетних
односа са купцима.

Поред  тога,  за  остваривање  позитивних  економских  ефеката  и  стварање
квалитетних односа са туристима образовање људских ресурса има битну улогу.
Значајну,  ако  не  најбитнију  људску  карику  у  винској  туристичкој  понуди  има
сомелијер.  Улога  сомелијера  је  да  едукује  посетиоце  и  да  их  усмери  на
одговарајућа вина и да осети шта у датом моменту туриста жели. Његова улога је и
да повећа потрошњу и продају вина на лицу места,  а  од велике важности је  и
утисак који остави за поновљену посету.

Приликом креирања понуде битно је истражити тржите како би се створио
производ који ће туристи оставити незаборавно искуство и позитивно га везати за
бренд. Туриста XXI века све подређује доживљају и задовољству. Поједини аутори
сматрају да су сале за дегустацију и дегустација вина значајан фактор задовољства
посетилаца (Fountain, Fish, Charters, 2008; Friedman 2016). Сходно томе, сале за
дегустацију  морају  бити  места  где  ће  посетиоц  добити  сложену  и  комплетну
услугу.

Вински путеви. Постоје различите дефиниције и тумачења винских путева.
Шпанска влада их је дефинисала као „јединствен тематски концепт који интегрише
туристичке ресурсе и услуге битне за туристе, било постојеће или потенцијалне, у
виноградарском подручју, створен са аутентичне или искуствене тачке гледишта, у
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циљу креирања производа користећи индивидуални идентитет подручја како би се
подстакао  маркетинг  подручја,  осигурао  задовољавајући  ниво  тражње,  чиме  се
подстиче укупан економски развој подручја“.

Bruwer (2003) винске путеве гледа као ограничене просторе са сопственим
идентитетом  који  повезују  винарије,  природне  атракције  и  културну  баштину.
Вински  путеви  морају  бити  јасно  означени,  интегрисани  у  регионални  и/или
национални  оквир,  лако  доступни  возилима,  стандардизованог  квалитета,  како
вина,  тако и услуге  (Correia,  Acencao, 2006).  Савет европских винских региона
(Assemblia das Regioes europeias Viticolas) наводи да вински путеви представљају
добру  прилику  за  сарадњу  између  државе,  предузећа  и  удружења  туристичке
привреде,  чиме  би  се  стекли  услови  за  подстицање  регионалног  развоја
(Cambourne, Hall, Johnson, Macionis, Mitchell, Scharples, 2000).

На  основу  наведених  дефиниција  може  се  закључити  да  вински  путеви
захтевају од различитих субјеката и од конкурената да препознају значај деловања
заједничког наступа и сарадње у циљу стварања јединственог производа. У многим
руралним подручјима вински путеви имају  вишеструке позитивне ефекте,  осим
што смањују  незапосленост,  утичу на  прилив новца,  имају  значајну улогу и на
изградњу и побољшање инфраструктуре.  Позитиван ефекат и интересовање код
туриста остварују и додатни садржаји карактеристични за одређену регију као што
су  локална  кухиња,  културно  наслеђе,  вински  музеји  у  којима  посетиоци  могу
видети историју и традицију производње вина.

Позитивни примери који у пракси показују да успех винских путева зависи
од  повезивања  винарија  међусобно,  као  и  њиховог  повезивања  са  осталим
заинтересованим странама су: 
 Вински пут  Ruta  del  Vino (Шпанија  -  острво Тенерифе) отворен је  2008.

заједничким напорима осам локалних винарија, пет ресторана, пет смештајних
објеката, пијаце, музеја и занатских радњи, при чему су сви они препознали
значај  винског пута и користи које он доноси за њихово пословање (Alonso,
2009);

 Вински пут La Rioja (Шпанија) остварује сарадњу са енглеском компанијом
која организује бициклистичке руте у Шпанији и у понуду својим клијентима
додаје посету винаријама (Newey, 2012);

 Компанија “Wine Trails“ организује бициклистичке туре дуж винских путева
у  осам  земаља  Европе,  Јужне  Африке  и  Јужне  Америке,  нудећи  могућност
обиласка винарија, дегустације вина и едукацију у погледу историје, уметности
и  културе.  Ово  је  пример  посвећености  одрживим  облицима  туризма  који
обухватају  еколошке,  друштвене  и  економске  димензије  при  чему  се  нуди
јединствен и другачији доживљај (Morpeth, 2000);
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 Вински пут у Алзасу (Француска) дуж кога се налази 12 винских музеја, где
поред  историје  вина  и  виноградарства  посетиоци  могу  да  се  упознају  са
локалном  традицијом  везаном  за  производњу  вина,  а  поред  тога  постоји
могућност обиласка старих замкова (Frochot, 2000);

 Вински пут основан 1999. у регији Баирада на северу Португала, обухвата
28 регионалних произвођача вина, који су морали пре укључивања у вински
пут  да  испуне  одређене  стандарде.  На  тај  начин  је  знатно  унапређена
туристичка понуда регије Баирада (Correia, Acencao, 2006).

Вински  фестивали.  Вински  фестивали  су  подједнако  важни  за  вински
туризам и повезивање винске индустрије, локалне заједнице са широм публиком
као и вински путеви. Циљ винских фестивала није само повећање продаје вина, већ
и  промоција  винског  бренда,  остваривање директног  контакта  са  потрошачима,
укључивање других  садржаја  који  одређену  регију  могу  издвојити  у  односу на
конкуренцију. 

Поред хране и вина овакви фестивали морају имати и додатне садржаје и
као  такви  могу  бити  део  специјално  организованих  тура,  временски  су
распоређени током читаве године (Hall, Mitchell, 2005). Ова врста фестивала поред
забаве има и снажан едукативни карактер (Baird, 2012).

Француска је изразити позитиван пример, има дугу традицију одржавања
фестивала  чији  се  датуми  одржавања  поклапају  са  разним  фазама  процеса
производње, попут бербе грожђа или се поклапају да датумима прослава светаца
заштитника  винара  или  места  у  коме  се  одржавају.  Фестивал  Confrerie  des
Chevaliers du Tastevin (Бугрундија), у част светог Василија заштитника виноградара
окупља  сваке  године  100.000-130.000  посетилаца.  За  овај  фестивал  је
карактеристично и то да је сваке године друго село домаћин (Froschot, 2000).

Vintage фестивал  (Аустралија  -  Канбера  дистрикт)  је  такође  један  добар
пример фестивала који својим садржајима повећава број туриста и подстиче мале
винарије  да  се  укључе  у  манифестацију.  Фестивал  обухвата  низ  тематских
догађаја:  упознавање са произвођачима вина,  укључивање у процес производње
вина,  едукације  о  вину,  музичке  забаве,  дружење,  локалне  специјалитете
(Cambourne, Macionis, 2000).
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3. Перспективе развоја виноградарске производње у Србији

3.1 Историјски развој виноградарства и винарства

Винова  лоза  је  на  просторима  данашње Србије  била  присутна  пре  више
хиљада година.  О томе сведоче пронађени фосилни остаци семена винове лозе и
посуде за вино на обали Дунава код Гроцке и у Винчи. Иако су за ширење културе
гајења винове лозе на овим просторима били заслужни стари народи, Трачани и
Грци,  први  писани подаци о  виновој  лози,  сортама  и  начину  гајења  потичу  из
римског доба.

Са  развојем  хришћанства  и  монашког  живота  у  средњем  веку  упоредо
долази до развоја виноградарства и винарства. Носиоци развоја пољопривреде, а
самим тим и  виноградарства  били су  манастири,  њиховим јачањем и ширењем
поседа  ширила  се  и  винска  култура.  У  средњовековној  Србији  виноградарство
доживљава процват у време династије Немањић (од XII до XIV века). Винова лоза
се у овом периоду интензивно гајила на манастирским поседима тзв. метосима. 

Велики  жупан  Стефан  Немања  (1166-1196)  не  само  да  је  био  оснивач
династије  Немањић,  већ  и  покретач  интензивног  развоја   и  ширења
виноградарства.  Краљ  Драгутин  (1276-1282)  је  развијао  виноградарство  у
Поцерини и Срему и подигао винограде на падинама Фрушке Горе, краљ Милутин
(1282-1321) је за време своје владавине унапређивао виноградарство на територији
Косова и Метохије. За време владавине цара Душана (1331-1355) установљена је
прва контрола географског порекла. Такође, у том периоду се увозе и нове сорте
винове лозе, а долази и до размене сорти из разних делова тадашње државе. 

Касније,  иако  су  наишла  тежа  времена  за  српски  народ,  развој
виноградарства и винарства није престао, само је смањен интензитет производње.
Тако је Лазар Хребељановић (1385-1389) засадио винограде у Жупи и Моравској
области, а његов син деспот Стефан Лазаревић (1389-1427) подигао винограде у
Шумадији  око  планине  Рудник  и  око  Београда.  Последњи  српски  независни
средњовековни  владар,  Ђурађ  Бранковић  (1427-1456)  је  доношењем  садног
материјала  из  околине  Призрена  успео  да  сачува  неке  старе  аутохтоне  сорте
Метохије и допринео је развоју винограда у околини Смедерева и Подунављу.

Средњовековни виноградарски рејони су били распоређени око манастира
или већих престоница. Познати рејони су: у Метохији око Призрена, у Топлици,
око Врања, у Жупи, у долини Мораве, у областима Левач и Шумадија.

Доласком  Турака  на  ове  просторе  српско  виноградарство  је  доживело
велико назадовање, становништво је угњетавано и прогањано. Многи су се пред
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освајачима повлачили ка северу, носећи са собом и винову лозу. Виноградарство се
на простору Војводине у време Хабсбуршке монархије интензивно развијало. У
том периоду је процват доживело ароматизовано вино „Бермет“, које се и данас
производи по старим рецептима.

Ослобађањем  од  Турака  и  обновом  српске  државе,  обнављало  се  и
виноградарство, чији је развој прекинула филоксера у другој половини XIX века.
Филоксера је уништила све винограде на повезаним парцелама. Обнову уништених
винограда  је  помогла  држава,  уведено  је  калемљење  домаће  винове  лозе  на
америчку  која  је  била  отпорна  на  филоксеру.  Тада  су  подигнути  расади  у
Смедереву (1882), Букову (1886), Јагодини (1889)  и Александровцу (1891). Развој
расадничке  производње  пратило  је  и  оснивање  виноградарско-винских  задруга.
Прва  задруга  основана  је  1903.  у  селу  Бања  код  Аранђеловца,  Венчачка
виноградарска задруга.

Током  Првог  и  Другог  светског  рата  виноградарство  у  Србији  пропада.
Обновом земље након Другог светског рата, обнавља се и виноградарство. Долази
до оснивања великих државних имања и изградњи винарија „Навип“ (Јагодина),
„Рубин“  (Крушевац),  „Виножупа“  (Александровац).  Тај  период  карактерише
запостављање производње вина у индивидуалном сектору и прекида се тржишна
производња вина у оквиру породичних газдинстава. Закон донесен 1970. године је
виноградарима  забрањивао  да  сами  производе  вино.  Они  су  грожђе  са  својих
имања  морали  да  продају  великим  винаријама,  које  су  на  такав  начин  стекле
монопол на тржишту вина и диктирале и откупне цене грожђа. Оваква ситуација је
многе  виноградаре  довела  до  тога  да  део  својих  винограда  искрче  и  тако  је
постепено долазило до смањивања засада винове лозе.

Почетком  XXI  века  у  Србији  долази  до  квалитативног  напретка  у
виноградарству.  Разним  мерама  државе  се  подстиче  развој  виноградарства  на
приватним  поседима.  Развијају  се  разне  саветодавне  службе,  уводе  се  нове
технологије, користи се сертификовани садни материјал, велика пажња се поклања
избору  сорти,  подизању  и  неговању  засада.  Почиње  да  расте  интересовање
виноградара за увођење органске производње грожђа и вина. Све више се прате
светски  трендови  у  производњи  вина,  набавља  се  нова  квалитетна  опрема  и
унапређује технологија.
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3.2 Рејонизација виноградарских подручја Србије

Рејонизација виноградарских подручја омогућава бољу анализу и добијање
већег  броја  информација  о  подручјима,  сортама,  типовима  земљишта  и  друге
потребне  податке  неопходне  за  проучавање  поднебља  приликом  подизања
винограда или опредељења за производњу одређене сорте. Такође, рејонизацијом
се одређују виноградарска подручја за производњу вина са географским пореклом,
која се својим квалитетом истичу на светском тржишту. Приликом разврставања
виноградарских подручја користи се следећа класификација:

 виноградарски  регион –  шире  виноградарско  подручје,  које  се  одликује
сличним еколошким факторима,  избором препоручених  сорти  и  осталим
чиниоцима  неопходним  за  успешно  гајење  винове  лозе,  што  омогућава
производњу  вина,  шире  и  осталих  производа  карактеристичних  по
квалитету, приносу и осетљивости за тај регион;

 виноградарски рејон – уже виноградарско подручје у оквиру региона, које
се одликује сличним еколошким факторима, избором препоручених сорти и
осталим чиниоцима неопходним  за  производњу горжђа,  шире  и  осталих
производа карактеристичних по квалитету,  приносу и осетљивости за  тај
рејон;

 виногорје – уско виноградарско подручје у оквиру рејона, које се одликује
уједначеним, специфичним еколошким факторима, избором препоручених
сорти  и  осталим чиниоцима  неопходним за  производњу грожђа,  шире  и
вина   карактеристичних  по  квалитету,  приносу  и  осетљивости  за  то
виногорје;

 локалитет (потес) – најмање виноградарко подручје у оквиру виногорја
које се одликује хомогеним еколошким факторима.

У Србији постоји три виноградарска региона: 
1. Регион Војводина, 
2. Регион Централна Србија,  
3. Регион Косово и Метохија. 

У  оквиру  ова  три  региона  издваја  се  22  рејона  са  77  виногорја  и  неколико
виноградарских оаза.
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1. Регион Војводина
1.1    Бачки рејон,
1.2    Банатски рејон,
1.3    Јужнобанатски,
1.4    Рејон Телечка,
1.5    Сремски рејон,
1.6    Суботички рејон,
1.7    Потиски рејон.

2. Регион Централна Србија
2.1     Поцерско-ваљевски рејон,
2.2     Рејон Неготинска крајина,
2.3     Књажевачки рејон,
2.4     Топлички рејон,
2.5     Млавски рејон,
2.6     Нишки рејон,
2.7     Нишавски рејон,
2.8     Лесковачки рејон,
2.9     Врањски рејон,
2.10   Чачанско-краљевачки рејон,
2.11   Рејон три Мораве,
2.12   Београдски рејон,
2.13   Шумадијски рејон.

3. Регион Косово и Метохија
3.1    Севернометохијски рејон,
3.2    Јужнометохијски рејон.
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Карта 5: Виноградарски рејони Србије

Извор: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/ 
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1.  Регион Војводина

1.1 Бачки рејон 
Границе Бачкој рејона се подударају са границама три оазе које сачињавају

овај рејон, а то су Темерин, Бачки Моноштор и Каравуково. Рејон обухвата делове
општина Темерин, Собмор и Оџаци.

Табела 4:  Површина Бачког рејона

Бачки рејон
Укупна површина (ha)

Укупна површина (ha)

1.985,41

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

На основу пољопривредног пописа рађеног 2012. године у Бачком рејону
површине под виноградима износе 22,53 ha, од тога је 20,11 ha родних винограда
(89,26%); 9,69 ha је са стоним сортама и 12,84 ha је са винским сортама.

Рејон  се  простире  од  45°47'  СГШ  (најсевернија  оаза)  до  45°22'  СГШ
(најјужнија  оаза).  Ово  је  равничарски  рејон,  највећи  део  рејона,  а  и  оаза  се
простире  на  надморској  висини  од  око  80  m,  припада  степској  вегетацији,  а
преовлађујући  тип  земљишта  је  чернозем.  Оазе  се  налазе  поред  мањих канала
система Дунав-Тиса-Дунав.

У  Бачком  рејону  76  газдинства  поседује  винограде,  што  чини  1,3%  од
укупног броја  пољопривредних газдинстава  овог  рејона.  Највећу површину под
виноградима  има  општина  Темерин,  док  општина  Оџаци  има  највећи  број
винограда.  Тако  да  можемо  закључити  да  су  у  општини  Оџаци  заступљена  по
површини мања газдинства.

1.2 Банатски рејон
Банатски рејон се простире у Банату, границе рејона су уједно и границе

оаза груписаних у два виногорја, Кикиндско и Средњебанатско. Обухвата делове
општина Кикинда, Зрењанин и Нови Бечеј.

Табела 5: Површине рејона и виногорја Банатског рејона

Виногорја
Укупна површина

ha % (рејон)

Банатски рејон
Укупна површина (ha)

12.706,07 100
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Кикиндско виногорје 8.553,91 67,32

Средњебанатско виногорје 4.152,16 32,68

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Пољопривредним пописом 2012. године у Банатском рејону је регистровано
97,66 ha винограда, од тога је на 90,87 ha је родних (93,05%); 32,38 ha са стоним
сортама, а 65,28 ha са винским сортама.

Рејон  је  простире  од  45°53'  СГШ  на  северу,  до  45°12'  СГШ  на  југу.
Представља  један  од  најнижих  рејона,  оазе  се  простиру  до  70-80  m н.в,  осим
Тамишке  терасе.  Као  и  Бачки  и Банатски  рејон  има  степску вегетацију  у  којој
преовлађују ратарске културе, а доминантни тип земљишта је чернозем.

Винограде  поседује  590 газдинстава,  што је  око 6,43% од укупног  броја
пољопривредних газдинстава у овом рејону. Највеће површине под виноградима, а
и највећи број винограда припада општини Кикинда.

Средњебанатско  виногорје  обухвата  ширу  околину  Зрењанина,  подручје
према  рекама Тиси и  Тамишу (Тамишка  тераса).  Чине  га  четири оазе:  Русанда
(Меленци/Пескара),  Елемир,  Арадац,  Орловат  (Виша  Тамишка  тераса  или
Орловатска тераса).

1.3  Јужнобанатски рејон
Јужнобанатски рејон се простире на западним падинама Вршачких планина

и на простору Делиблатксе пешчаре. Обухвата територије општина Вршац, Бела
Црква, Ковин и Алибунар. 

Површина рејона износи 65.331 ha, а највеће је Вршачко виногорје. Поред
Вршачког  у  Јужнобанатском  рејону  се  издвајају  и  Белоцркванско  и  виногорје
Делиблатска пешчара.

Табела 6: Површине рејона и виногорја Јужнобанатског рејона

Виногорја Укупна површина

ha % рејон % виногорје

Вршачко виногорје 16.962,51 25,96 40,26

Белоцркванско
виногорје

11.738,86 17,97 27,87

Виногорје
Делиблатска пешчара

13.420,22 20,54 31,81

Укупно 42.121,59 64,47 100,00
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Јужнобанатски рејон
Укупна површина (ha) 65.331,69

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Пољопривредним пописом 2012. дошло се до података да у Јужнобанатском
рејону има 1.730,69 ha винограда, од тога је родних око 1.703,88 (98,45%); 163,62
ha је са стоним сортама, а 1.567,07 је са винским.

Рејон се налази између 45°12' СГШ на северу и 44°44' СГШ на југу. Предели
на којима се налазе виногради се налазе на висинама од 90 до 220  m. Већи део
рејона је равничарски, изузев североисточног у коме се налазе Вршачке планине
(641  m)  чији  правац  пружања исток-запад обезбеђује  повољне услове за  гајење
винове лозе. Делиблатска пешчара је богата багремовим шумама, које рејону дају
одређену дозу специфицности,  а кроз рејон пролази и канал Дунав-Тиса-Дунав,
док су са источне стране смештена Белоцркванска језера.

Винограде поседује 786 газдинства, што представља 6,5% од укупног броја
пољопривредних  газдинстава  овог  рејона.  Општина  Вршац  има  највећи  број
виноградара и парцела под виноградима. 

1.4  Рејон Телечка
Рејон се  на  територији Телечке косе  и Телечке висоравни,  у  централном

делу  Бачке.  Обухвата  територије  општина  Сомбор,  Бачка  Топола,  Мали  Иђош,
Кула, Врбас и Србобран.

Површина  Рејона  Телечка  је  18.019,43  ha. У оквиру  њега  се  издваја
неколико  виногорја:  Западнотелечко,  Централнотелечко  и  Источнотелечко
виногорје.

Табела 7: Површине рејона и виногорја Телечког рејона

Виногорја Укупна површина

ha %(рејон) %(виногорја)

Западнотелечко
виногорје

9.914,55 55,02 55,03

Центалнотелечко
виногорје

6.293,30 34,92 34,93

Источнотелечко
виногорје

1.809,84 10,04 10,04
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Укупно 18.017,69 99,98 100,00

Рејон Телечка
Укупна површина (ha)

18.019,43

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Пољопривредним пописом из  2012.  утврђено је  да у рејону Телечка има
115,23  ha винограда,  од  тога  98,62  ha родних  (85,59%);  40,07  ha је  са  стоним
сортама, а 75,16 ha је са винским сортама.

Рејон  се  налази  између  45°57'  СГШ  на  северу  и  45°33'  СГШ  на  југу.
Надморска висина рејона се креће од 80 до 110 m, на тим висинама се и простиру
поља винограда. Источни део рејона се налази у сливу реке Криваје, равничарски
је, са благим теренима у неким деловима, док се западни део простире дуж Телечке
косе.

У рејону Телечка 334 газдинстава има винограде, што чини око 1,99% од
укупног  броја  пољопривредних  газдинстава.  Општина  Мали Иђош има  највећи
број  виноградара,  док  општина  Бачка  Топола  има  највећу  површину  под
виноградима.

1.5 Сремски рејон

Рејон обухвата падине Фрушке горе окренуте ка Дунаву на северу и Сави на
југу, укључујући подручје националног парка Фрушка гора. Обухвата територију
општина  Бачка  Паланка,  Беочин,  Нови  Сад,  Сремски Карловци,  Шид,  Сремска
Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова и Ириг.

Површина Сремског рејона је 86.715,92 ha. Под виноградима је 2.140,96 ha,
од  чега  је  око  1.969,39  ha родних  (91,99%);  328,8  ha је  са  стоним  сортама,  а
1.812,16 ha са винским. У оквиру Сремског рејона постоји само једно виногорје, и
то Фрушкогорско виногорје.

Табела 8: Површина Сремског рејона и његовог виногорја

Сремски рејон – Фрушкогорско виногорје
Укупна површина (ha)

86.715,92

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Рејон  се  налази  између  45°15'   СГШ на  северу  и  45°00'   СГШ на  југу.
Предели на којима се налазе виногради се простиру од 90 до 270  m надморске
висине.  Надморска  висина  рејона  се  смањује  од  обронака  Фрушке  горе  према
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ободима рејона. Велики утицај на винограде овог рејона има Дунав који се налази
са  северне  стране,  због  појачаног  дифузног  зрачења утиче  на  раније  сазревање
грожђа.

Винограде  поседује  2.170  газдинстава,  што  је  око  5,7%  укупних
пољопривредних  газдинстава  Сремског  рејона.  Општина  Шид има  највећи  број
виноградара, као и парцела под виноградима.

1.6 Суботички рејон

Песковити терени Суботичко-хоргошке пешчаре чине Суботички рејон, који
има  два  одвојена  дела:  западни и  источни.  Рејон  обухвата  територије  општина
Сомбор, Суботица и Кањижа. Површина рејона је 38.561,92 ha, а у оквиру њега се
издваја више виногорја: Палићко, Риђичко и Хоргошко.

Табела 9: Површине рејона и виногорја Суботичког рејона

Виногорја Укупна површина

ha %(рејон) %(виногорја)

Палићко виногорје 18.134,12 47,03 73,05

Риђичко виногорје 3.828,82 9,93 15,42

Хоргошко виногорје 2.860,72 7,42 11,52

Укупно 24.823,65 64,38 100,00

Суботички рејон
Укупна површина (ha)

38.561,92

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

У Суботичком рејону на основу пољопривредног пописа 2012. године има
312,18  ha винограда, од тога је 263,22  ha родних (94,62%); 16,79  ha је са стоним
сортама, а 295,39 ha са винским.

Источни део рејон се налази између 46°10'  СГШ на северу и 46°03'  СГШ на
југу, а задни део се простире између 46°02' СГШ на северу и 45°54'  СГШ на југу.

Ово је типичан равничарски рејон, надморска висина рејона и простирања
предела  са  виноградима  је  од  80  до  130  m.  Са  јужне  стране  рејона  се  налазе
Палићко и Лудошко језеро.

Суботички рејон има 447 газдинстава која поседују винограде,  што чини
10,18%  од   укупног  броја  пољопривредних  газдинстава  овог  рејона.  Општина
Суботица има највећи број виноградара и парцела под виноградима.
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1.7 Потиски рејон
Потиски рејон се простире на северу од Кањиже до ушћа реке Тисе у Дунав

на  југу,  обухвата  терене  (оазе)  источне  Бачке  и  западног  Баната  из  реку  Тису.
Обухвата делове територија општина Кањижа, Нови Кнежевац, Сента, Чока, Ада,
Бечеј, Нови Бечеј, Жабаљ, Зрењанин и Тител.

Површина рејона износи 17.525,41  ha,  у оквиру њега се издваја неколико
виногорја: Севернопотиско виногорје, Средњепотиско, Јужнопотиско виногорје.

Табела 10: Површине рејона и виногорја Потиског рејона

Виногорја Укупна површина

ha % (rejon) %(vinogorja)

Севернопотиско
виногорје

8.672,64 49,49 49,49

Средњепотиско
виногорје

7.184,47 40,99 40,99

Јужнопотиско
виногорје

1.668,30 9,52 9,52

Укупно 17.525,41  100,00 100,00

Потиски рејон
Укупна површина (ha)

17.525, 41

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

У Потијском рејону има 263,30  ha,  на основу пољопривредног пописа из
2012. године. Од тога је 252,96 ha родних винограда, односно 96,07%, 69,31 ha је са
стоним сортама, а 193,99 ha са винским сортама.

Рејон  се  налази  између  46°06'   СГШ  на  северу  и  45°11'   СГШ  на  југу.
Највећи део рејона се простире на надморским висинама од 70 до 100 m. Једино је
у јужном делу висина мало већа,  на подручју Тителског брега,  чија се највиша
тачка налази на 128 m надморске висине, а пружа се дужином од 18 km. У рејону су
заступљене ратарске културе,  влажне и поплавне шуме храста лужњака,  јасена,
јове, врбе, тополе.

У  Потиском  рејону  654  газдинства  има  у  свом  поседу  винограде,  што
представља  2,84%  од  укупног  броја  пољопривредних  газдинстава  овог  рејона.
Општина  Зрењанин  има   највећи  број  виноградара,  а  највећу  површину  под
виноградима има општина Чока.
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2.  Регион Централна Србија

2.1  Поцерско-ваљевски рејон
Јужно од Саве, источно од Дрине, на падинама планина Цера и Влашића, у

горњим деловима сливова Уба, Тамнаве,  Колубаре и Лјига на истоку, а у сливу
Јадра  на  западу  налазе  се  предели  који  припадају  Поцерско-ваљевском  рејону.
Рејон  обухвата  територије  следећих  општина:  Лозница,  Шабац,  Владимирци,
Коцељева, Осечина, Ваљево, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг и Крупањ.

Површина  рејона  је  166.989,93  ha.  У  оквиру  њега  се  издваја  неколико
виногорја: Поцерско, Подгорско, Колубарско-љишко.

Табела 11: Површине рејона и виногорја Поцерско-ваљевског рејона

Виногорја Укупна површина

ha % (рејон) % (виногорја)

Подгорско виногорје 56.683,84 33,94 42,15

Поцерско виногорје 43.692,10 26,16 32,49

Колубарско-љишко
виногорје

34.117,26 20,43 25,37

Укупно 134.493,21 80,54 100,00

Поцерско-ваљевски
рејон

Укупна површина (ha)

166.989,93

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Пољопривредним пописом 2012. године утврђено је да Поцерско-ваљевском
рејону припада 190,62 ha винограда, од тога је 173,30 ha родних (93,02 %); 93,85
ha је са стоним сортама, 96,77 ha са винским.

Рејон  се  налази  између  44°40'  СГШ  на  северу  и  44°11'  СГШ  на  југу.
Надморска висина рејона се креће од 110 до 406 m, али се предели са виноградима
углавном налазе на надморским висинама од 150 до 310 m, на умерено стрмим до
благим теренима, на јужним, југоисточним и источним експозицијама. Једино се на
падинама  планине  Цер  срећу  виногради  на  североисточним  и  северним
експозицијама.

Са јужне стране планине су Сувобор (866 m), Маљен (1.103 m) и друге мање
планине,  са  северозападне  стране  је  нижа  планина  Цер  (687  m).  Ове  планине
припадају Динарским планинама, брдовити терени су испресецани коритима река.
Кроз рејон протичу Колубара, Тамнава, Уб и Љиг.
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Винограде поседује 1.153 газдинства, што чини само 1,9% од укупног броја
пољопривредних  газдинстава  овог  рејона.  Највећи  број  виноградара,  односно
парцела имају општине Шабац и Коцељева, а највећи површину под виноградима
има општина Ваљево.

2.2 Рејон Неготинска Крајина
Подручје  на  крајњем  истоку  Централне  Србије  уз  румунску  и  бугарску

границу  припада  рејону  Неготинска  Крајина.  Обухвата  територије  општина
Кладово и Неготин. Површина рејона је 119.627,00  ha, у оквиру њега се издваја
неколико  виногорја:  Неготинско  виногорје,  Михајловачко,  Рогљевачко-рајачко,
Кључко и Брзопаланачко виногорје.

Табела 12: Површине рејона и виногорја рејона Неготинска крајина

Виногорја Укупна површина

ha % (рејон) %(виногорје)

Неготинско виногорје 27.796,24 23,24 33,53

Михајловачко
виногорје

19.530,83 16,34 23,57

Рогљевачко-рајачко
виногорје

13.673,35 11,43 16,49

Кључко виногорје 12.419.64 10,38 14,98

Брзопаланачко
виногорје

9.477,32 7,92 11,43

Укупно 82.870,38 69,31 100,00

Рејон Неготинска
Крајина

Укупна површина (ha)

119.627,00

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

У рејону Неготинска Крајина на основу пољопривредног пописа из 2012.
године има 978,04 ha винограда, 955,83 ha чини родне винограде (97,73%); од тога
је 87,92 ha са стоним сортама, а 890,12 ha винским сортама.

Рејон се налази између 44°39' СГШ на северу и 44°01' СГШ на југу. Предели
са виноградима се најчешће налазе на надморским висинама од 100 до 270 m, на
умерено  стрмим  до  благим  нагибима  и  на  источним,  југоисточним  и  јужним
експозицијама  терена.  Већи  део  рејона  простире  на  висинама  од  60  до  480  m,
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надморска висина се постепено смањује од запада ка истоку, као и нагиби терена,
са изузетком узвишења у централном делу.

На  северозападној  страни  рејона  се  налази  планина  Мироч  (768  m),  са
западне  стране  је  нижа планина  Велики  гребен  (656  m),  док  се  са  југозападне
стране  издиже  Дели  Јован  (1136  m).  Планине  припадају  Каратско-балканском
планинском систему. Рељеф од планинских врхова и брдовитих предела на западу,
прелази у благо брдовите и равне терене на истоку, све до обале Дунава. Дунав
окружује рејон са три стране и има велики утицај на винову лозу, што посредно,
што  непосредно.  Утиче  на  раније  сазревање  грожђа  у  приобалном  делу,  због
појачаног дифузног зрачења, условљеног вецом воденом површином. Такође, има
утицаја на микроклимат подручја, ублажава нагле колебања температуре и смањује
опсност  од  зимских  мразева.  У  источном делу  рејона  утицај  на  виноградарску
производњу имају већа пространства шума на падинама Дели Јована. 

Посебност  овог  региона  се  огледа  у  пимницама,  винским  селима,  у
Рогљевачко-рајачком  виногорју.  Објекти  у  селима  припадају  традиционалном
народном стилу градитељства из XVIII и XIX  и служе да производњу вина.

Неготинска Крајина има 3.104 газдинстава која поседују винограде, што је
око  45,40%  од  укупног  броја  пољопривредних  газдинстава.  Највећи  број
виноградара и парцела под виноградима се налази у општини Неготин.

2.3 Књажевачки рејон
Простор  око  горњег  тока  реке  Топлице  окружен  планинама  припада

Књажевачком рејону. Овај рејон обухвата територије општина Зајечар и Књажевац.
Површина  Књажевачког  рејона  износи  177.805,70  ha. У оквиру  њега  се

издвајају  следећа  виногорја:  Борско,  Бољевачко,  Зајечарско  и  Потркањско
виногорје.

Табела 13: Површине рејона и виногорја Књажевачког рејона

 Виногорје Укупна површина

ha % (рејон) % (виногорје)

Зајечарско виногорје 67.105,13 37,74 53,70

Борско виногорје 22.152,00 12,46 17,73

Потркањско
виногорје

18.179,70 10,22 14,54

Бољевачко виногорје 17.527,80 9,85 14,03
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Укупно 124.964,63 70,27 100

Књажевачки рејон
Укупна површина (ha)

177.805,70

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Пољопривредним пописом 2012. установљено је да у Књажевачком рејону
има 1.076,47 ha винограда, од тога око 1.033,37 ha родних винограда (95,55 %); од
чега је 118,23 ha са стоним сортама и 958,24 ha са винским сортама.

Рејон  се  простире  између  44°10'  СГШ на  северу  и  43°30'  СГШ на  југу.
Виногради се налазе  на  надморским висинама од 220  m до 400  m,  на  умерено
стрмим  до  благим  нагибима  терена,  на  источним,  јужним,  југоисточним
експозицијама.  Идући од  северозапада  и  југозапада  ка  централном  делу  рејона
надморска висина се смањује, такође се смањује и ка истоку, ка долини Тимока.

Књажевачки  рејон  је  окружен  планинама.  Са  северне  стране  је  планина
Дели Јован (1.141 m), са северозападне су планине Црни Врх (1.043 m) и Маилиник
(1.158 m), на југозападу планине Ртањ (1.565 m) и Тупижница (1.160 m), на југу је
нижа планина Тресибаба (787  m),  док су на југоистоку обронци Старе планине.
Горске букове шуме, буково-јелове шуме и шуме мунике са северозападне стране у
одређеној мери могу имати утицај на виноградарску производњу у овом рејону.
Источни део рејона је благо брдовит и са равним теренима. У централном делу се
спајају  Црни и Бели  Тимок,  градећи  реку Тимок,  која  протиче  североисточним
делом рејона. На северозападу, у подножју планине Црни Врх, налази се Борско
језеро, вештачко језеро, настало акумулацијом вода рецице Воља Жони, Марецове
реке и дела слива Злотске реке. 

Број  газдинстава  која  поседују  винограде  у  овом  рејону  је  6.473,  што
представља  36,5%  од  укупног  броја  пољопривредних  газдинстава.  У  општини
Зајечар  се  налази  највећи  број  виноградара,  као  и  највећи  број  парцела  под
виноградима.

2.4  Топлички рејон
Виноградарски терени у сливу реке Топлице и њених притока,  пре свега

Великог и Малог Јастребца сачињавају Топлички рејон. Он обухвата територије
општина Блаце, Прокупље, Мерошина, Дољевац и Житорађа.

Површина Топличког рејона износи 90.988,65 ha, дели се на три виногорја:
Прокупачко, Југбогдановачко и Житорађско виногорје.
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Табела 14: Површине рејона и виногорја Топличког рејона

Виногорја Укупна површина

ha %(рејон) %(виногорја)

Prokupačko vinogorje 41.428,05 45,53 54,93

Jugbogdanovačko
vinogorje

20.859,00 22,92 27,66

Žitorađsko vinogorje 13.130,07 14,43 17,41

Ukupno 75.417,12 82,88 100,00

Toplički rejon
Ukupna površina (ha)

90.988,65

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

У Топличком рејону према пољопривредном попису из 2012. године има
764,73  ha винограда, од чега је 694,04  ha  родих (90,76%); 174,51  ha је са стоним
сортама, док је 590,22 ha са винским сортама.

Рејон се налази између 43°23' СГШ на северу и 43°02' СГШ на југу. Предели
где се  простиру  виногорја  и  где  се  нелазе  виногради се  налазе  на  надморским
висинама  од  250  m до  400  m.  Умерено  стрми терени налазе  се  на  северним и
западним  деловима,  а  благи  нагиби  терена  се  налазе  на  источним странама  на
којима  се  налазе  и  виногради.  Поред  источних,  виногради  су  смештени  и  на
јужним и југоисточним експозицијама терена, као и на врховима брда и платоа.

Са северне стране рејона се налазе планине Велики Јастребац (1.492  m) и
Мали Јастребац (946 m), на југу су планине Видојевица (1.155 m) и Пасјача (901 m),
све оне припадају Родопским планинама. Источни део рејона је благо брдовит и
равничарски ка Јужној Морави.

Топлички рејон броји 5.610 газдинстава која поседују винограде, што је око
28,25%  од  укупног  броја  пољопривредних  газдинстава  овог  рејона.  Општина
Прокупље  има  највећи  број  виноградара,  док  општина  Житорађа  има  највећу
површину под виноградима.

2.5 Млавски рејон
Виноградарски  терени  на  десној  страни  доњег  тока  Велике  Мораве  и  у

сливовима  река  Ресаве,  Млаве  и  Пека  припадају  Млавском  рејону.  Овај  рејон
обухвата  територије  општина  Пожаревац,  Велико  Градиште,  Голубац,  Кучево,
Мало Црниће, Петровац, Жабари, Свилајнац, Деспотовац.

Површина  рејона  је  272.323,00  ha и  у  оквиру  њега  се  издваја  неколико
виногорја: Пожаревачко, Ресавско и Браничевско виногорје.

49

http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/


Вински туризам у функцији развоја привреде и пољопривреде Србије

Табела 15: Површине рејона и виногорја Млавског рејона

Виногорја Укупна површина

ha % (рејон) % (виногорја

Пожаревачко
виногорје

87.897,66 32,28 55,76

Ресавско виногорје 36.244,40 13,31 23,00

Браничевско
виногорје

33.469,08 12,29 21,24

Укупно 157.611,14 57,88 100,00

Млавски рејона
Укупна површина (ha)

272.323,00

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

У Млавском рејону,  према пољопривредном попису из  2012.  године  има
814,37 ha винорада, од тога је око 751,90 ha родних винограда (92,33%); 315,15 ha
је са стоним сортама, 499,22 ha са винским сортама.

Рејон се налази између 44°48' СГШ на северу и 44°02' СГШ на југу. Предели
где се простиру виногради су углавном на надморским висинама од 100 до 270 m,
на  благим  нагибима  и  на  источним,  јужним  и  југоисточним  експозицијама.
Надморска висина рејона се смањује од југоистока ка северозападу.

Дуж  источне  стране  рејона  се  простиру  Хомољске  планине  (952  m)  и
Бељаница  (1339  m).  Са  северне  стране  је  река  Дунав,  која  утиче  на  раније
сазревање грожђа у пределима који су јој ближе. Велика Морава са западне стране
позитивно делује  на  винову лозу,  отворена и широка долина омогућава стално,
благо струјање ваздуха, редовну обнову количине угљен-диоксида и брже одвијање
процеса фотосинтезе, као и бољи процес опрашивања и оплодње. 

У североисточном делу се налази Сребрно језеро, јужно од њега се река Пек
улива у Дунав.  Река Млава тече у Пожаревачком виногорју,  а  у  Ресавском река
Ресава.

Винограде поседује 6.848 газдинстава, што је око 22,41% од укупног броја
пољопривредних  газдинстава  овог  рејона.  У  општини  Петровац  на  Млави  се
налази највећи број виноградара и парцела под виноградима.

2.6  Нишки рејон
Нишком  рејону  припадају  виногради  који  се  налазе  у  широкој  котлини

доњег  слива  реке  Нишаве  и  доњих  сливова  река  Јужне  Мораве  и  Моравице.
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Обухвата  територије  општина  Сокобања,  Алексинац,  Дољевац,  Сврљиг  и
територију града Ниша.

Површина  коју  заузима  Нишки  рејон  износи  104  084,40  ha и  издваја  се
неколико виногорја:  Сокобањско,  Алексиначко,  Житковачко,  Чегарско,  Кутинско,
Сврљишко виногорје.

Табела 16: Површине рејона и виногорја Нишког рејона

Виногорја Укупна површина

ha % (рејон) % (виногорја)

Чегарско 
виногорје

20 664,87 19,85 27,92

Алексиначко
виногорје

17.280,47 16,60 23,34

Житковачко
виногорје

14.958,23 14,37 20,21

Сокобањско
виногорје

8.024,83 7,71 10,84

Кутинско виногорје 7.243,44 6,96 9,79

Сврљишко
виногорје

5.851,28 5,62 7,90

Укупно  74.023,12 71,11 100,00

Нишки рејон
Ukupna površina (ha)

104.084,40

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

У Нишком рејону на основу пољопривредног пописа 2012. године има 1
311,85 ha винограда, од чега је 1.246,82 ha родних (95,04%); 246,99 ha је са стоним
сортама и 1.064,86 ha са винским сортама.

Рејон  се  налази  између  43°41'  СГШ  на  северу  и  43°13'  СГШ  на  југу.
Надморска висина рејона се креће од 150 до 700  m, предели са виноградарским
пољима се углавном налазе на висинама од 200 до 450  m, на умерено стрмим до
благим нагибима, изузев у Чегарском и Сврљишком виногорју где се често налазе
на брдима и узвишеним заравнима. Као и у осталим пределима и овде се налазе на
јужним, југоисточним и источним експозицијама.

Са  северозападне  стране  рејона  се  диже  планина  Озрен  (1.178  m),  са
југоисточне стране Сврљишке планине (1.334 m) и Сува планина (1.810 m), све ове
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планине припадају Карпатским планинама, док Јастребац (1.491 m) који се налази
са  западне  стране  централног  дела  овог  рејона  припада  Родопским  планинама.
Јужна Морава протиче централним делом рејона, док јужним делом рејона протиче
Нишава. Нишка котлина почиње на истоку од Сићевачке клисуре, док на западу
сраста са Моравском котлином. У северном делу рејона је Сокобањска котлина, као
и Бованска клисура. 

Нишки рејон броји 8.415 газдинстава која поседују винограде, што је око
33,15% од укупног броја пољопривредних газдинстава овог рејона. У општинама
града Ниша се налази највећи број виноградара и парцела под виноградима.

2.7  Нишавски рејон
Виноградарски  терени  у  ужој  котлини  средњег  слива  реке  Нишаве

припадају Нишавском рејону. Обухвата територије општина Бела Паланка, Пирот,
Димитровград и Бабушница.

Површина Нишавског  рејона је  49.333,88  ha. У оквиру рејона се  издваја
више виногорја: Пиротско, Белопаланачко и Бабушничко виногорје.

Табела 17: Површине рејона и виногорја Нишавског рејона

Виногорја  Укупна површина 

ha % (рејон) %(виногорја)

Пиротско виногорје 19.524,20 39,58 60,63

Белопаланачко
виногорје

8.916,98 18,07 27,68

Бабушничко
виногорје

3.763,17 7,63 11,69

Укупно 32.204,35 65,28 100,00

Нишавски рејон
Укупна површина (ha)

49.333,88

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Пољопривредним пописом 2012.  установљено  је  да  у  Нишавском рејону
има 470,88  ha винограда,  од тога је  461,19  ha родних (97,94%);  37,  78  ha је  са
стоним сортама, а 433,10 ha са винским сортама.

Рејон се налази између 43°18' СГШ на северу и 42°58' СГШ на југу. Већи
део рејона има надморску висину 250-800 m, али се предели са виноградима налазе
на надморским висинама од 320 до 550 m, на умерено стрмим до благим теренима,
на јужним и југоисточним експозицијама.
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 Са северне стране рејона су Сврљишке планине (1.334 m), са североисточне
планина Видлич (1.413 m), Влашка планина (1.443 m) је са јужне, а са југозападне
стране је Сува планина (1.809 m). Венци и падине ових планина, брдовити терени
орографски  каракреришу  Нишавски  рејон.  Равни  до  благо  брдовити  терени  се
налазе у котлини реке Нишаве.

Рејон броји 3.598 газдинстава која поседују винограде, што чини око 30% од
укупног  броја  пољопривредних  газдинстава.  Општина  Пирот  има  највећи  број
виноградара и парцела под виноградима.

2.8 Лесковачки рејон
Овом  рејону  припадају  виноградарски  терени  распоређени  око  града

Лесковца, као и у ширем и доста разуђеном побрђу горњег слива Јужне Мораве и
њених притока Пусте Реке, Ветернице и Власине. Обухвата територије општина
Дољевац, Гаџин Хан, Лесковац, Бојник, Лебане и Власотинце.

Површина  Лесковачког  рејона  износи  112.535,80  ha.  Обухвата  четири
виногорја: Винарачко, Пусторечко, Бабичко и Власотиначко виногорје.

Табела 18: Површине рејона и виногорја Лесковачког рејона

Виногорје Укупна површина

ha % (рејон) % (виногорје)

Винарачко
виногорје

36.411,35 32,35 44,34

Пусторечко
виногорје

19.856,06 17,64 24,18

Бабичко виногорје 15.949,95 14,17 19,42

Власотиначко
виногорје

9.893,24 8,79 12,05

Укупно 82.110,60 72,95 100,00

Лесковачки рејон
Укупна површина

112.535,80

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

У  Лесковачком  рејону  на  основу  пољопривредног  пописа  из  2012.  има
1.459,27 ha винограда, од тога око 1.418,12 ha родних винограда (97,18%); 176,78
ha је са стоним сортама, 1.282,49 ha са винским сортама.

Рејон се налази између 43°14' СГШ на северу и 42°51' СГШ на југу. Предели
на којима се простиру виногради се налазе на надморским висинама од 250 до 400
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m,  на умерено стрмим и благо нагибима. Нагиби се смањују идући од обода ка
центру  рејона.  Виногради  се  налазе  на  источним,  јужним  и  југоисточним
експозицијама, на врховима брда и на узвишеним заравнима.

Планина  Селичевица  (903  m)  се  налази  са  северне  стране  рејона,  са
североисточне  су  Бабичка  гора  (1.057  m)  и  Сува  планина  (1.809  m).  Планина
Чемерник (1.638 m) је са југоисточне стране, са јужне је Кукавица (1.442 m), а са
запада се простире планина Радан (1.409 m). Сува планина је једина која припада
групи  Балканских  планина,  све  остале  припадају  Родопским  планинама.  Рејон
обухвата  и  Лесковачку  котлину,  кроз  коју  протиче  Јужна  Морава  са  својим
притокама Пустом реком, Јабланицом, Ветерницом и Власином. 

Винограде поседује 10.863 газдинстава, што је око 33,6% од укупног броја
пољопривредних газдинстава овог рејона. У општини Лесковац се налази највећи
број виноградара, као и парцела под виноградима.

2.9 Врањски рејон
Терени Врањске долине око Јужне Мораве чине Врањски рејон. Обухвата

територије општина Владичин Хан, Сурдулица, Врање, Бујановац, Прешево.
Површина  рејона  је  57.801,82  ha,  чине  га  три  виногорја:  Вртошко,

Буштрањско и Сурдуличко виногорје.

Табела 19: Површине рејона и виногорја Врањског рејона

Виногорја Укупна површина

ha %(рејон) %(виногорја)

Вртошко виногорје 19.059,95 32,97 52,25

Буштрањско
виногорје

12.998,77 22,49 35,64

Сурдуличко
виногорје

4.417,74 7,64 12,11

Укупно 36.476,46 63,1 100,00

Врањски рејон
Укупна површина (ha)

57.801,82

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Према пољопривредном попису из 2012. године Врањски рејон има 421,31
ha винограда,  од  тога  је  409,58  ha  родних винограда  (97,22%);  103,58  ha је  са
стоним сортама, док је 317,73 ha са винским сортама.
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Рејон се налази између 42°35' СГШ на северу и 42°13' СГШ на југу. Предели
где се простиру виногорја и где се налазе виногради су на надморским висинама до
420 до 650 m на јужним, југоисточним, источним експозицијама терена. Надморска
висина се смањује од обода ка централном делу, а ово је уједо рејон у коме се
виногради простиру на највећој надморској висини.

Са јужне стране рејона се на налази планина Рујан (696  m), са источне и
западне стране се простиру завршеци планина и који прелазе у равничарске терене
поред Јужне Мораве. Рејон чине две целовитости Врањско Поморавље и Брањско-
бујановачка котилина. Са северне стране се налази Грделичка клисура

Винограде поседује 2.613 газдинстава, што чини 11,79% од укупног борја
газдинстава овог рејона. У општинама града Врања је највећи број виноградара и
парцела под виноградима.

2.10 Чачанско-краљевачки рејон
У саставу рејона се налазе предели у оквиру Чачанске котлине са леве и

десне обале Западне Мораве и  мање области у долини реке  Ибар.  Највећи део
Чачанско-краљевачке  котлине  је  на  територији  општине  Чачак,  а  врло  мало  у
општинама Горњи Милановац, Краљево и Рашка. 

Површина рејона (без  Ибарског  виногорја)  износи 55.199,06  ha. Има два
виногорја Љубићко и Јеличко виногорје.

Табела 20: Површина рејона и виногорја Чачанско-краљевачког рејона

Виногорја 
Укупна површина

ha % (rejon)

Чачанско-краљевачки рејон
Површина без оаза (ha)

55.199,06 100

Јеличко виногорје 25.725,59 46,61

Љубићко виногорје 16.144,72 29,25

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Према  пољопривредном попису  из  2012.  у  Чачанско-краљевачком  рејону
има 64,88 ha винограда, од тога је 60,19 ha родних винограда (92,77%); 20,64 ha је
са стоном сортама, а 44,24 ha са винским сортама.

Рејон се простире између 43°58' СГШ на северу и 43°44' СГШ на југу. 
Виногради се налазе највише на надморским висинама од 250 до 350  m.

Нагиби  терена  на  којима  су  виногради  су  углавном  умерено-стрми  или  благи.
Виногради су позиционирани на јужним, југоисточним и источним странама.
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Рејон пресеца река  Западна Морава,  у  северозападном делу су  две ниже
планине  Овчар  (985  m)  и  Каблар  (889  m),  ове  планине  са  Западном  Моравом
образују живописну Овчарско-кабларску клисуру. У јужном делу рејона је планина
Јелица (929 m), на чијим се североисточним падинама налазе виногради Јеличког
виногорја. 

Број  газдинстава  која  поседују  винограде  је  397,  сто  је  свега  1,24%  од
укупног  броја  пољопривредних  газдинстава  овој  рејона.  У  општини  Чачак  се
налази  највећи  број  винограда,  као  и  парцела.  У  оквиру  рејона  се  налазе  три
виногорја Љубићко, Јеличко и Ибарско виногорје. 

Ибарско виногорје сачињавају две оазе (Жича и Рашка или Казновићи оаза)
и  оно  се  налази  у  долини  Ибра.  Ово  виногорје  се  простире  на  деловима
катастарских  општина  Готовац,  Крушевица,  Ковачи,  Краљево,  Рибница  и
Казновиће.

2.11 Рејон Три Мораве
Налази се у централном делу Србије, у доњем сливу Западне Мораве, доњем

сливу  Јужне Мораве и горњем сливу Велике Мораве и њихових притока у тим
деловима. Са западне и северне стране рејон је оивичен Гледићким планинама и
Бешњајом, са јужне стране га окружују Гоч, Жељин, Копаоник и Јастребац, а са
источне  Бељаница,  Кучајске  планине,  Ртањ,  Озрен.  Рејон  Три Мораве  обухвата
територије  општина  Трстеник,  Рековац,  Варварин,  Јагодина,  Ћуприја,  Параћин,
Ћићевац,  Крушевац,  Александровац,  Ражањ  и  мале  делове  општина  Брус  и
Алексинац.

Површина овог рејона је 286.929,90 ha, у оквиру њега се издваја већи број
виногорја:  Јагодинско,  Параћинско,  Јовачко,  Темнићко,  Левачко,  Трстеничко,
Крушевачко, Жупско и Ражањско.

Табела 21: Површине рејона и виногорја рејона Три Мораве

Виногорја Укупна површина

ha %(рејон) %(виногорје)

Крушевачко
виногорје

39.825,52 13,88 19,72

Параћинско
виногорје

35.947,80 12,53 17,80

Левачко виногорје 22.853,59 7,96 11,31

Жупско виногорје 22.067,82 7,69 10,93

Трстеничко 20.711,86 7,22 10,25
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виногорје

Јагодинско
виногорје

20.706,59 7,22 10,25

Ражањско виногорје 20.680,24 7,21 10,24

Темнићко виногорје 14.925,81 5,20 7,39

Јовачко виногорје 4.258,28 1,48 2,11

Укупно  201.977,51 76,39 100,00

Рејон три Мораве
Укупна површина (ha)

286.929,90

Izvor:  http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

На  основу  пољопривредног  пописа  2012.  у  рејону  има  7.528,76  ha
винограда, од тога је око 7.362,45 ha родних винограда (97,79%); 1.367,54 ha је са
стоним сортама, а 6.161,22 ha са винским сортама.

Рејон се налази између 43°21' СГШ на северу и 44°07' СГШ на југу. Предели
на којима се простиру виногради се углавном налазе на надморским висинама од
200  до  350  m на  умерено  стрмим  до  благим  теренима,  изузетак  је  Жупско
виногорје, где су виногради и на већим надморским висинама. Виногради се налазе
на јужним, југоисточним и источним експозицијама терена.

Северни  део  рејона  је  благо  брдовит  са  равнијим  теренима  у  долинама
Морава, док јужни део рејона чине планине Велики Јастребац (1.130  m) и Мали
Јастребац (946 m).  У  западном делу се налазе планине које припадају Динарским
планинама: Гледићке (922  m), Гоч (1.040  m), Жељин (1.785  m). Источни део чине
Карпатско-Балканске планине (Кучајсе планине 1284 м), док планине Баба (656 m),
Смољинац  (652  m),  Мојсињска  планина  (496  m),  Буковик  (894  m)  припадају
Родопским  планинама.  У  централном  делу  је  планина  Јухор  (773  m),  она  не
припада  виногорјима.  Планински  и  брдски  предели  испресецани  су  речним
коритима Расине, Осанице, Лугомира, Каленићке реке, Жупањевачке реке, Белице,
Пепељуше, Риљачке реке, Вратарске реке, Грзе, Раванице. С обзиром да се рејон
налази  у  подручју  три  велике  реке  и  њихових  притока,  где  повећано  струјање
ваздуха  омогућава  бољу  обнову  угљен-диоксида,  бржи  процес  фотосинтезе,
опрашивања и оплодње услови за узгој винове лозе су изузетно повољни.

Број газдинстава која поседују винограде у Рејону Три Мораве износи 18.
129,  што  чини око 33,16% од  укупног  броја  пољопривредних  газдинстава  овог
рејона.  Општина  Александровац  има  највећи  број  виноградара,  а  општина
Трстеник има највећу површину под виноградима.
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2.12  Београдски рејон

Београдски рејон  који  обухвата јужну залеђину Саве и Дунава, почиње од
ушћа реке Колубаре у Саву, иде десном обалом Саве све до њеног ушћа у Дунав,
затим десном обалом Дунава све до места где се Велика Морава улива у Дунав.
Обухвата  општине Обреновац,  Чукарица,  Савски  венац,  Стари  град,  Звездара,
Врачар,  Раковица,  Вождовац,  Палилула,  Гроцка,  Сопот,  Младеновца,  Лазаревац,
Смедерево.

Табела 22: Површина Београдског рејона

Београдски рејон
Укупна површина (ha)

Укупна површина (ha)

241.866,90
Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

У Београдском рејону на основу пољопривредног пописа 2012. године има
1.129,55  ha винограда,  од  тога  око  1.061,67  ha припада  родним  виноградима
(93,99%), од чега је 703,29 ha са стоним сортама, а 426,26 ha са винским сортама. 

Рејон  се  простире  од  44°50'  СГШ  на  северу  до  44°15'  СГШ  на  југу.
Виногради се у овом рејону углавном простиру на на надморској висини од 150 до
250 m. Надморска висина рејона се смањује идући од централног дела ка ободима
рејона, изузетак је једино југозападна страна где је већа надморска висина. Нагиби
терена  у  овом рејону  су  умерено  стрми  и  благи,  а  виногради  су  смештени  на
јужним, југоисточним и источним странама. 

Реке Дунав и Сава имају велики утицај на винограде овог подручја, утичу на
раније сазревање грожђа због јачег дифузног зрачења,  а у току зиме спречавају
нагла колебања температуре, а самим тим смањују и могућност зимских мразева.

У Београдском рејону 4.421 газдинство има винограде,  што је  11,88% од
укупног броја пољопривредних газдинстава. Највећи број винограда, као и највеће
површине под виноградима се налазе у општини Гроцка. Виногорја која чине овај
рејон  су:  Авалско-космајско,  Грочанско,  Смедеревско,  Дубонско,  Лазаревачко
виногорје.

2.13 Шумадијски рејон
Шумадијском рејону припадају брдовити виноградарски терени Шумадије,

од Рудника до Велике Мораве. Рејон обухвата територије општина Аранђеловац,
Топола, Смедеревска Паланка, Велика Плана, Рача, Лапово, Баточина, Крагујевац,
Кнић.
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Површина  Шумадијског  рејона  износи  248.282,80  ha,  у  оквиру  њега  се
издваја  четири  виногорја:  Крњевачко,  Опленачко,  Рачанско,  Крагујевачко
виногорје.

Табела 23: Површине рејона и виногорја Шумадијског рејона

Виногорја Укупна површина

ha %(рејон) %(виногорја)

Крагујевачко
виногорје

82.749,96 33,33 49,40

Опленачко
виногорје

36.805,20 14,84 22,00

Рачанско виногорје 36.705,11 14,78 21,91

Крњевачко
виногорје

11.188,28 4,51 6,69

Укупно  167.493,55 67,46 100,00

Шумадијски рејон
Укупна површина (ha)

248.282,80

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Пољопривредним пописом из 2012. године утврђено је  да у Шумадијком
рејону  има 1.119,79  ha винограда,  од тога је  око 1.038,71  ha родних (91,78%);
585,58 ha је са стоним сортама, а 534,21 ha са винским.

Рејон  се  налази  између  44°32'  СГШ  на  северу  и  43°52'  СГШ  на  југу.
Виногради се простиру углавном од 150 до 350  m надморске висине на умерено
стрмим и благим теренима и на јужним, југоисточним и источним експозицијама
терена, као и на врховима платоа. Надморска висина рејона се постепено смањује
од југозапада, ка североистоку.

Шумадијске планине припадају Динарским планинама и оне образују тзв.
Шумадијску  греду.  Њу чине  Космај  (626  m)  са  северозападне  стране,  са  јужне
стране су Гледићке планине (922 m) и Котленик (749 m), а са западне стране Рудник
(1.132  m)  и Букуља (696  m).  Реке Шумадијског рејона које пресецају планине и
брда  и  образују  равничарске  терене  јесу  Лепеница,  Угљешница,  Јасеница,
Кубршница, као и Гружа са Гружанским језером. У Рудничком крају, нижи брдски
потпојас је претежно обрастао горским буковим шумама што може имати утицај на
виноградарску производњу.

Винограде  поседује  5.000 газдинстава,  што  чини око  12,84% од  укупног
броја  пољопривредних  газдинстава  овог  рејона.  Општина  Смедеревска  Паланка
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има највећи  број  виноградара,  док  општина  Топола  има  највећу  површину под
виноградима.

3. Регион Косово и Метохија

3.1 Севернометохијски рејон
Терени у северозападном делу Метохије од подножја Мокре Горе на северу,

до реке Пећке Бистрице на југу чине Севернометохијски рејон. Овај рејон обухвата
територије оптштина Исток, Пећ и Клина. Површина Севернометохијског рејона је
41.009,09 ha и у оквиру њега се издваја два виногорја Пећко и Источко.

Табела 24: Површине рејона и виногорја Севернометохијског рејона

Виногорја Укупна површина

ha %(рејон) %(виногорја)

Источко виногорје 24.236,83 59,10 59,14

Пећко виногорје 16.748,53 40,84 40,86

Укупно  40.985,36 99,94 100,00

Севернометохијски
рејон

Укупна површина (ha)

41 009,09

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Рејон  се  налази  између  42°49'  СГШ  на  северу  и  42°34'  СГШ  на  југу.
Виногради се простиру на умерено стрмим и благим нагибима до 500 m надморксе
висине  на  јужним,  југоисточним  и  источним  експозицијама  терена.  Идући  од
севера и северозапада ка југу и југоистоку надморска висина се постепено смањује.

Са северозападне стране је планина Жљеб (2.365  m)  која представља део
ланца масива Проклетија. Јужни и југоисточни делови су брдовити и са равнијим
теренима, у југоисточном делу највиша планина је Гребничка (773 m). Дуж читавог
рејона  правцем  северозапад-југоисток  протиче  Бели  Дрим,  који  извире  испод
планине Жљеб.  Од мањих речних токова значајнији су Источка река,  Кујавча и
Пећка Бистрица.
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3.2 Јужнометохијски рејон
Југозападни део Косова и Метохије, односно простор Јужне Метохије је део

који припада овом рејону. Обухвата општине Ђаковица, Ораховац, Призрен и Сува
Река. Површина 

Јужнометохијског рејона је 92.110,99  ha. У оквиру њега можемо издвојити
неколико виногорја: Ђаковачко, Ораховачко, Призренско, Суворечко, Малишевско.

Табела 25: Површине рејона и виногорја Јужнометохијског рејона

Виногорја Укупна површина

ha % рејон

Ораховачко виногорје 20.557,33 22,32

Малишевско виногорје 20.373,88 22,12

Призренско виногорје 20.020,02 21,73

Суворечко виногорје 16.301,92 17,70

Ђаковачко виногорје 14.857,83 16,13

Јужнометохијски рејон (укупна површина ha) 92.110,99

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/rejonizacija/

Јужнометохијски рејон се простире између 42°31' СГШ на северу и 42°09'
СГШ на југу. Већи део рејона је на висини од 300 до 800 m, надморска висина се
смањује  од  североистока  ка  југозападу,  а  виногради  се  простиру  углавном  на
нижим  надморским  висинама.  Рејон  је  каракатеристичан  по  благим  нагибима
терена на којим се налазе виногради. 

Рејон је окружен планинама, са северне стране рејона је Гребничка планина
(733 m), са североисточне стране планина Дреница (1.025 m) и Црнољева (1.177 m),
са југоисточне стране се налазе Жар (1.694  m) и Ошљак (2.212  m) док на јужној
страни  доминита  Коритник  (2.393  m).  Највећа  река  Јужнометохијског  рејона  је
Бели  Дрим,  поред  ње  има  више  мањих  токова:  Призренска  Бистрица,  Ереник,
Топлуга  и  Мируша.  У  северозападном  делу  рејона  је  Радоњићко  језеро,  а  на
југозападу Врбнишко, а са југоисточне стране се налази Дувска клисура.
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3.3 Стање и перспективе развоја виноградарства и винарства

Иако у Србији постоји велики потенцијал за гајење винове лозе, економска
криза и губитак тржишта током деведесетих година XX века донели су смањење
површина под виноградима. Тек последњих петнаестак година долази до увођења
разних  мера  за  покретање  виноградарске  производње.  Држава  узима  активнију
улогу  у  планирању,  прате  се  трендови  производње  у  свету,  унапређује  се
технологија и техника произодње вина,

Виноградари  уводе  своја  вина  у  систем  географског  порекла  и  оснивају
удружења  у  оквиру  ознака  географског  порекла.  У  складу  са  савременом
потражњом и трендовима на тржишту на младим засадима доминирају од белих
сорти: шардоне, совињон, бургундац бели, рајнски ризлинг, италијански ризлинг,
бургундац сиви, док се од црних највише гаје каберне совињон и мерло, а нешто
мање  бургундац  црни,  франковка  и  португизер.  Подстицање  узгоја  аутохтоних
сорти  је  значајно,  јер  управо  те  сорте  могу  представљати  највећу  вредност  за
диференцирање на тржишту. Такође, расте интересовање виноградара за увођење
огранске производње грожђа и вина.

Грожђе се производи на малим породичним газдинствима на виноградима
до 50 ари,  изузетак је  пар винарија које поседују сопствене винограде.  Највећа
производња  грожђа  је  у  рејону  Три  Мораве  који  обухвата  територије  општина
Трстеник,  Рековац,  Варварин,  Јагодина,  Ћуприја,  Параћин,  Ћићевац,  Крушевац,
Александровац, Ражањ и мале делове општина Брус и Алексинац.

Према  подацима  Републичког  завода  за  статистику  у  2018.  години  је
произведено око 150 хиљада тона грожђа, што је за 10% мање него у 2017. години.
Ако  се  посматра  претходни петогодишњи  период,  производња  је  забележила
смањење у просеку за око 7%. У истом периоду није било неких битнијих промена
у погледу површина под виноградима.

Табела 26: Површине под виноградима, производња грожђа и принос у Србији за
период од 2014. до 2018. године

2014 2015 2016 2017 2018

Виногради
(ha)

21.200 21.201 21.201 21.201 20.333

Производња
грожђа (t)

122.489 170.647 145.829 165.568 149.474

Принос (t/ha) 5,8 8,0 6,9 7,8 7,4

Извор: Републички завод за статистику (РСЗ)
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Табела 27: Производња вина за период од 2014. до 2018. године

Производња
вина (000hl)

2014 2015 2016 2017 2018

326,2 427,9 294,4 234 291

Извор: Винарски регистар

Из приложених података видимо да производња вина варира из године у
годину,  велику  улогу  у  томе  имају  и  климатски  услови.  Током 2018.  године  је
произведено 29,1 милиона литара вина што представља повећање у износу од око
24% у односу на 2017. годину. Од домаће сировине је произведено око 70% од
укупне произведене количине (20,4 милиона литара), док је преосталих 30 % (8,7
милиона  литара)  произведено  од  увезене  сировине  углавном  из  Северне
Македоније.

У Винарском регистру је  2015.  године било 235 регистрованих тржишно
оријентисаних  произвођача  вина,  док  се  производњом  грожђа  бавило  80.341
произвођача.  Године  2018.  у  Винарском  регистру  је  било  регистровано  352
произвођача чија је производња била намењена промету. Подаци указују да се број
произвођача вина чија је производња намењена тржишту повећао. Највећу групу
винарија у Србији чине мале винарије са мање од 10 стално запослених лица.

Tabela 28: Увоз вина (000 l) за период од 2014. до 2018. године

2014 2015 2016 2017 2018

УВОЗ

ЦЕФТА 24.484 23.005 27.407 25.842 20.462

ЕУ 1.986 2.010 1.933 1.768 1.950

Остале земље 95 63 55 69 54 

Укупно: 26.565 25.078 29.395 27.679 22.466

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs

Табела 29: Извоз вина (000 l) за период од 2014. до 2018. године

2014 2015 2016 2017 2018

ИЗВОЗ

ЦЕФТА 5.163 5.788 4.884 4.897 4.710

ЕУ 573 603 486 899 1.410

Остале земље 6.244 4.212 4.512 6.390 6.653

Укупно: 11.980 10.603 9.882 12.186 12.773

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs
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На  основу  наведених  података  видимо  са  Србија  има  дугогодишњи
негативан спољнотрговински биланс, у свим аспектима и у погледу количине вина
и у погледу вредности промета. 

Током 2018. године увезено је око 9,7 милиона литара вина више него што је
извезено,  што је  око 39,5% ниже у  односу на  просечан негативни салдо током
периода од 2014. године. Увоз вина 2018. године је био око 22,4 милиона литара,
што је мање за око 18,8% у односу на 2017. годину, а остварени извоз износи око
12,8 милиона литара, што је око 4,8% више него за 2017. годину. Ове две године
представљају мали позитиван помак кога треба континуирано задржати.  

Највећу количину вина Србија увози из Северне Македоније (у периоду од
2014. до 2018.  у опсегу  72-79% укупне увезене количине), и Црне Горе (у периоду
од 2014. до 2018. у опсегу 12,6-17,3% укупне увезене количине).

У 2018. и у 2017. години највеће количине вина извезене су на тржиште
Руске  Федерације  (око  47,8%  укупне  извезене  количине  вина),  Босне  и
Херцеговине (26% укупне извезене количине вина) и Црне Горе (око 12% укупне
извезене количине вина).

Своју  шансу  за  повећање  извоза  Србија  мора  да  тражи  у  врхунском
квалитету према одабраним тржишним сегментима. Велику пажњу и даље треба
посвећивати специјализацији производње и јачању аутохтоних робних марки вина.
У свету тренутно доминира тражња за црвеним винима, тако да Србија мора да се
прилагођава  тржишним  кретањима  и  трендовима  и  да  их  стално  прати.
Последњих година је производња белих и црвених готово изједначена, за разлику
од ранијег периода где су примат имала бела вина. Произвођачи који желе да уводе
и узгајају нове сорте неприлагођене нашим агроеколошким условима не добијају
субвенције од државе или се субвенционишу мањим износима, научне и стручне
институције не подржавају веће ширење недовољно истражених сорти.

Највећу улогу у будућности у повећању количине извоза имаће држава. Она
пре свега мора да ствара и одржава повољан амбијент пословања за инвестирање и
да стимулише унапређење производње и увођење нове технологије.  Поред тога
држава треба произвођачима да помаже у истраживању тржишта, да би они могли
правовремено да се прилагођавају променама, да учествује у промоцији производа,
логистици и да  произвођаче  извознике  спаја  са  одговарајућим институцијама  и
представницима најзначајнијих трговинских ланаца.

Србија има повољан географски положај, не само за узгој квалитетне винове
лозе, већ и близину циљних тржишта (земље чланице групације ЦЕФТА и земље
ЕУ).  Такође,  са  Руском  Федерацијом  је  успостављен  повољан  трговински
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споразум. Тржиште Руске Федерације је велики изазов за произвођаче вина, пре
свега јер је то огромно тржиште. Да би се испунила његова очекивања мора се
радитии  на  осавремењавању  производње,  проширењу  капацитета,  повећању
продуктивности и квалитета производа

65



Вински туризам у функцији развоја привреде и пољопривреде Србије

4. Перспективе развоја винског туризма у регионима Србије

4.1.  Вински путеви Србије

Вински  пут представља  посебан  облик  продаје  вина,  угоститељских,
туристичких  и  пољопривредних  производа  једног  винарског  краја.  Њега  чине
природне лепоте, специфичности околине кроз коју пут води, културно-историјске
знаменитости, традиција и посебност виноградарског подручја (Пивац, 2012)

Туристичка организација Србије (2017) је направила поделу винских путева
и дала им називе према рејонима у којима се налазе.  У сваком рејону се поред
винарија, налазе и други локалитети значајни за развој туризма, одржавају се разне
манифестације.   У  том контексту,  вински  путеви и  атракције  везане  за  њих  су
следећи: 

Поцерско-ваљевски вински пут налази се источно од Дрине, јужно од Саве,
на истоку су горњи токови Колубаре, Тамнаве, Уба и Лјига, а на западу је Јадар. У
овом рејону су заступљени углавном мали породични произвођачи вина, који нису
тржишно оријентисани, већих комерцијалних винарија (укључујући и произвођаче
воћних  вина)  има  седам  и  налазе  се  у  околини  Ваљева,  Љига  и  Лознице.
(Иванишевић и др, 2015). Познате винарије овог рејона су винарија „ASTRA ITB“,
„Подрум Лукић“ и винарија „WINE NET“. Винарија „ASTRA ITB“ је на тржишту
позната под робном марком „Пусула“ (пољубац).

У селу Мрчићу код Ваљева 2010. године је основано  Удружење винара и
виноградара „Градина“. Основни циљ чланова удружења је обнова виноградарства
и винарства, проширивање површина винограда у ваљевском крају, као и стварање
препознатљиве  робне  марке  од  ваљевског  вина,  као  и  едукација  младих
виноградара и винара у одабиру сорти, земљишта.

На овом винском путу осим обиласка винарија туристи могу да се баве и
разним  активностима  на  околним  планинама  (излетничке  и  пешачке  туре,
бициклизам). Поред тога имају могућност и обиласка манастира Лелић, Ћелије и
др. 

Вински  пут  Неготинска  Крајина простире  се  на  крајњем  истоку
Централне Србије. Квалитетно грожђе на овим брдовитим теренима гајило се још
из периода Римског царства,   док су квалитетна вина са ових подручја узимала
медаље  на  престижним  винским  изложбама  од  средине  XIX века.  Јединствена
туристичка атракција овог  рејона је Комплекс винских подрума у селима Рајац,
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Рогљево  и  Смедовац  („Рајачке  и  Рогљевачке  пимнице“).   Најстарији  објекти  у
Комплексима  датирају  из  XVIII века,  основна  намена  им  је  била  припрема  и
чување вина, у почетку су се правили од дрвета, касније од камена. Данас се неке
користе  као  вински  подруми,  а  неке  су  претворене  у  угоститељске  објекте.
Недалеко од њих у селу Мокрање, Сиколска река је створила прелеп водопад и
мало језеро. 

На овом винском путу туристи могу да посете и манастир Буково, подигнут
за време краља Милутина  на прелазу XIII у XIV век, манастир Вратну из  XIV
века, који се налази испод чувених прерасти Вратњанских капија (Мала прераст,
Велика прераст и Сува прераст) и манастир Короглаш, такође из XIV века. Дунав је
сам по себи атракција, а у том делу га краси Фетислам (средњовековна тврђава). У
Неготину је рођен чувени композитор Стеван Мокрањац и његова родна кућа данас
стоји туристима на располагању, а више од пола века се у његову част одржава и
музички фестивал  „Мокрањчеви дани“.  Маја месеца сваке године се одржава и
„Међународни сајам меда и вина“. Поред наведених, значајније манифестације су
и „Дани Јабуке“, „Дан Дунава“ и неколико традиционалних етно манифестација:
Крајинска чорба, Чучук станини дани, Сусрети села. 

Неготинску  Крајину  карактерише  традиционална  производња  углавном
црвених екстрактивних и високоалкохолних вина у малим породичним винаријама.
Неке винарије  наменски производе вино и за  туристе  који  посећују  пимнице у
Рогљевачко-крајачком виногорју (Иванишевић и др, 2015).  На овим просторима су
вековима  гајене  Четерешка  или  Кадарка,  Прокупац,  Црна  и  Бела  Тамјаника,
Багрина,  Смедеревка  и  Зачинак.  Најпознатија  вина  су  црна  вина  добијена  од
Прокупца,  Црног  Бургундца  и  Гамеа.  Од  аутохтоних  сорти  се  издваја  Црна
Тамјаника, која се данас задржала готово само на овим просторима. 

Познате винарије овог рејона су: „Винарија манастира Буково“, „Винарија
рај“,  „Винарија  CLEVORA“,  „Винарија  Микић“,  „Подрум  Дајић“,  „Винарија
Јануцић“, „Винарија Душа“ (Кључ), „Матаљ“, „Танића Пимнице“, „Топ Винарис“,
„RADU GROUP“ (Винарија Радуловић).

Књажевачки   вински пут   се налази такође, у Источној Србији, око горњег
тока реке Тимок. Најстарији виногради овог рејона су на Џервиновом брду изнад
Књажевца, на њима су се раније највише узгајали Прокупац и Пловдина (ТОС,
2017). Поред две наведене сорте од аутохтоних сорти су заступљени и Вранац и
Смедеревка. Музеј вина са винотеком је формиран у селу Равна у оквиру Архео-
етно парка.

Бројне  планине  које  окружују  овај  рејон  погодују  развоју  разних
туристичких  активности,   изванредне  услове  за  љубитеље  спорта  и  рекреације
пружа парк-шума Краљевица, јужно од Зајечара. Атракцију представља и музичка
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манифестација „Зајечарска гитаријада“, позоришни „Дани Зорана Радмиловића“,
„Летња филозофска  школа“,  пажњу привлачи и  најстарији  објекат  подигнут  у
граду Радул-бегов конак који је саставни део Народног музеја. Чувено археолошко
налазиште из III века наше ере, Феликс Ромулијана, налази се на просторима овог
рејона. У близини Зајечара се налазе и два термоминерална извора: Гамзиградска
Бања и Николичево. 

Иако  овај  рејон  има  дугу  традицију  у  производњи  вина,  комерцијалном
производњом  се  баве  само  три  винарије,  док  су  остали  произвођачи  вина
породична  газдинства  који  производе  вина  само  за  своје  потребе.  Преовлађују
углавном  бела  вина,  која  карактерише  виши  садржај  киселина  и  специфична
свежина, а прави представник рејона је Рајнски ризлинг (Иванишевић и др., 2015).
Познате винарије су: „Винарија Јовић“, „Подрум Живковић“.

Млавски  вински  пут обухвата  виноградарске  терене  на  десној  страни
доњег тока Велике Мораве и сливове река Ресаве, Млаве и Пека. Дунав са северне
стране утиче да виногради сазревају раније (Иванишевић и др, 2015). Аутохтоне
сорте које се највише гаје у овом рејону су Смедеревка и Прокупац, у новије време
их све више замењују светске сорте. 

Током посете овом винском путу туристи имају прилику да обиђу и античко
налазиште Виминацијум. Поред Дунава се налазе и две тврђаве Рамска тврђава коју
је изградио Бајазит  II на остацима античких и византијских темеља и Голубачка
тврђава,  која  се  први пут помиње у  XIV веку.  Поред Рамске тврђаве  се  налазе
остаци  јединог  сачуваног  каравансараја,  старог  шест  векова.  Пажњу  туриста
привлаче и лепоте Сребрног језера и Ресавске пећине. Кроз овај рејон пролази и
интернационална Дунавска бициклистичка рута,  прва призната рута у Србији и
наставља се даље ка рејону Неготинска Крајина. Познате винарије су: „Винарија
Витрус“, „Милплекс“, „Винарија Нећак“.

Топлички  вински  пут налази  се  у  сливу  реке  Топлице.  Овај  рејон  је
постојбина сорте Прокупац, у новије време бележи снажан развој виноградарства.
Велики и Мали Јастребац последњих година постају једне од главних излетничких
атракција  овог  рејона,  поред њим пажњу привлаче и  Ђавоља Варош и Пролом
бања.  Позната  винарија  је  „Топлички  виногради“,  која  производи  вина  са
географским пореклом.

Нишки вински пут обухвата  винограде  који  се  налазе  у  котлини доњег
слива  реке  Нишаве  и  доњих  сливова  Јужне  Мораве  и  Моравице.  Шездесетих
година  се  вино  у  овој  рејону  гајило  на  6.000  хектара,  а  у  Сићеву,  Малчи  и
Матејевцу радили су велики вински подруми -  „Сићево“ „Малча“.  Након кризе
деведесетих година, виноградарство се последњих десетак година поново развија и
саде се нови виногради и нове сорте. (ТОС, 2017)

68



Вински туризам у функцији развоја привреде и пољопривреде Србије

Туристичке атракције овог краја су највећим делом везане за град Ниш и
његово  богато  културно-историјско  наслеђе:  Нишка  тврђава,  Ћеле  куле,
меморијални  парк  Бубањ,  Споменик  на  Чегру,  последња  сачувана  улица  старе
нишке чаршије Казанџијско сокаче. У непосредниј близини Ниша, је и археолошко
налазиште Медијана, као и Нишка Бања.

У  Нишу  се  одржава  и  једна  од  најпознатијих  музичких  манифестација
Нишвил,  затим Нисомниа,  Филмски сусрети,  Нимус,  Сајам туризма и  активног
одмора.  Најпознатија  винска  манифестација  је  „Сајам  вина,  гастрономије  и
винског туризма WINE AND FINE FAIR“, која се одржава августа месеца на летњој
позорници  Нишке  тврђаве.  Познате  винарије  овог  рејона  су:  „Винарија  Изба
Лазовић“,  „Подрум  Малча“,  „Подрум  Кратина“,  „Подрум  Живковић“.  Винарија
„Малча“ поседује јединствени подрум.

Лесковачки вински пут обухвата виноградарске терене око града Лесковца
у широком и разуђеном побрђу горњег слива Јужне Мораве и њених притока Пусте
реке,  Ветернице и Власине  (Иванишевић и др., 2015). Центри виноградарства и
винарства су села Дединци и Козаре у којима готово свака кућа прави вино. Сорте
које се овде највише гаје су: Прокупац, Вранац, Пловдина, Жупљанка, Смедеревка
и Франковка.

Најзначајнија  туристичка  атракција  на  овом  путу  је  Царичин  град
(Јустинијана  Прима).   Град  је  саградио  у  VI веку  Јустинијан  I цар  Источног
Римског Царства. Археолошко налазиште се простире на 42.000 m2.

Септембра месеца у Власотинцу се одржава манифестација  „Вински Бал“,
коју организује Туристичка организација општине Власотинце. Познате винарије
овог рејона су: „Винарија Филипајац“, „Винарија Ћирковић“.

Врањски вински пут обухвата терене Врањанске долине око Јужне Мораве.
Сорте које се највише узгајају су: Смедеревка, Тамјаника, Совињон блан, Шардоне,
Вранац, Мерло (Иванишевић и др., 2015)

Атракције  на  овом  винском  путу  јесу  Врањска  и  Бујановачка  бања,
акумулационо Власинско језеро, као и родна кућа једног од најзначајнијих писаца
српског реализма, Боре Станковића у Врању.

Познате  винарије  овог  рејона  су:  „Винарија  Алексић“,  „Подрум  Стари
Дани“ (сертификована за производњу вина са географским пореклом).  Винарија
„Подрум  Стари  Дани“  има  и  винотеку  „Стари  Дани“  отворену  2017.  године  у
Лесковцу, где се окупљају љубитељи и познаваоци вина.

Вински пут Три Мораве налази се у централном делу Србије,  у  доњим
сливовима Западне и Јужне Мораве и горњем сливу Велике Мораве и у сливовима
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њихових  притока.  Ово  је  један  од  рејона  са  најбољим природним  условима  за
гајење винове лозе и рејон са најобимнијом производњом вина у Србији.

Од аутохтоних сорти овде се највише гаје Тамјаника и Рскавац (Прокупац),
али и друге сорте као што су Јагода, Смедеревка, Зачинак, Пловдина и Скадарка.

Вински пут Три Мораве посетиоцима нуди и разне друге атракције почевши
од манифестација „Жупска берба“ и „Међународни сајам вина“ у Александровцу,
„Сајам  вина“ у  Параћину,  „Саборовање  у  Лазаревом  граду  –  ВИНОВДАН“ у
Крушевцу“. У Александровцу се налази и једини вински музеј у Србији, а недалеко
су и  стара виноградарска насеља Пољане и средњовековни град Козник.  Поред
њих  ту  су  и  бројни  манастири:  Раваница,  задужбина  кнеза  Лазара  (XIV век),
Каленић (XV век), Љубостиња задужбина кнегиње Милице (XV век), свети Роман
(IX век), а недалеко од њега је и Рибарска бања.

Најпознатије винарије овог краја су: „Винска кућа Ракићевић“, „Винарија
Вилимоновић“,  „Вино  Будимир“,  „Винарија  Винис“,  „Еноцентрик“,   „Темет“,
„Вински  подрум  Дацић“,  „Винарија  Живковић“,  „Подрум  Чокот“,  „Подрум
Ђорђевић“,  „Винарија  Милосављевић“,  „Винарија  Милетић“,  „Рубин  АД“,
„Подрум Ботуњац“.

Београдски вински пут обухвата предео јужно од Саве и Дунава, од ушћа
Колубаре у Саву до ушћа Велике Мораве у Дунав и терене на обронцима Авале и
Космаја  (Иванишевић  и  др.,  2015).  Ово  је  туристима  према  локацији
најатрактивнији вински пут,  Београд је  једна од ретких престоница која  у свом
атару има винограде, а у њему се налазе бројни музеји, галерије, током године се
одржавају  бројни  сајмови  и  манифестације,  а  у  оквиру  винског  пута  су  и  два
изузетно популарна излетишта Авала и Космај. 

Смедерево  такође  припада  овом  рејону,  у  њему  је  давне  1882.  године
основан  први  лозни  расадник  у  Србији.  Током  XX  један  од  највећих  вински
подрума „Годомин“ се налазио у Смедереву. Подрум је изграђен 1909. године и био
је највећи произвођач аутохтоне сорте Смедеревке, која је и добила назив по граду
Смедереву.  У  близини  града  у  насељу Плавница,  постоји  летњиковац  „Златни
брег“ са  винским  подрумом  и  виноградима  који  су  припадали  краљевској
породици  Обреновић.  На  обали  Дунава  се  издиже  једна  од  најбоље  очуваних
средњовековних тврђава  Смедеревска тврђава.  У Радмиловцу се налази огледно
добро Пољопривредног факултета, где се узгаја 560 сорти винове лозе. Од винских
сорти највише су заступљени Рајнски Ризлинг, Бургундац Црни, Каберне Совињон,
Совињон, Шардоне, Каберне Фран, Мерло.

Најпознатије  винске  манифестације  су  „Међународни  сајам  вина“,
„Смедеревска јесен“, „Фестивал српских вина“, „Београдски салон вина In Vino“.
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Винарије  са  ових  подручја  су:  „Винарија  Carpe  Diem“,  „Винарија  Јеремић“,
„Подрум Јанко“, „Emporio Consulting“, „Огледно Добро Радмиловац“

Шумадијски  вински  пут обухвата  брдовите  виноградарске  терене
Шумадије  од планине Рудник до Велике Мораве.  Овај  вински рејон на  значају
добија  почетком  XX  века,  када  чланови  породице  Карађорђевић  на  Опленцу
подижу винограде и подрум у коме су производили врхунска вина. У селу Бања
1903. године је основана Прва виноградарска задруга и била је једна од највећих на
Балкану. У оквиру Краљеве винарије  налази се музејска поставка о винарству и
виноградарству тог краја, али и изузетна збирка архивских вина (ТОС, 2017).

Осим  што  туристи  могу  да  уживају  у  прелепом  туристичком  комплексу
Опленац, излетничким активностима на Руднику, они на овом винском путу могу
да посете и Буковичку бању, пећину Рисовачу и винске манифестације „Фестивал
Шумадијских вина“ и „Опленачку бербу грожђа“. Познате винарије Шумадијског
винског пута јесу: „Винарија Александровић“, „Винарија Деспотика“,  „Винарија
Липовац“,  „Подрум  Задужбина  Краља  Петра  I“,  „Мали  подрум“,  „Подрум
Стевановић“, „Винарија Арсенијевић“.

Сремски вински пут налази се на падинама Фрушке горе окренутим на
северу ка Дунаву, на југу ка Сави. Колико је винова лоза у овом крају важна говори
податак да готово свако породично имање има свој мањи виноград и да производи
вино  за  сопствене  потребе.  Центар  виноградарства  јесу  Сремски  Карловци,  у
којима  се  и  данас  у  многобројним лагумима,  подрумима из  XVIII и  XIX века,
производи и чува вино. Чувени карловачки брендови су Бермет и Аусбрух, чији се
начин  производње  преносио  са  колена  на  колено  и  чувао  у  тајности  у  оквиру
породица које су их производиле. У овом рејону се налази и један од настаријих
винских подрума – Мозеров подрум, изграђен 1848. године,

На Пољопривредном факултету у Новом Саду на Департману за воћарство и
виноградарство створено је двадесет и две нове сорте винове лозе. Неке од нових
сорти су: Бачка, Петка, Космополита и Морава и од њих се производе еко-вина.

Фрушку гору краси 17 манастира изграђених у периоду од  XV до  XVIII
века,  најпознатији  су  Крушедол,  Хопово  Ново  и  Старо,  Врдник,  Шишатовац,
Велика Ремета, Јазак, ту су Сремски Карловци, галерија слика Саве Шумановића.
Археолошко  налазиште  Сирмијум,  пронађено  испод  улица  данашње  Сремске
Митровице.  Пронађени  град  је  био  један  од  четири  најважнија  града  Римског
царства у периоду тетрархијских престоница империје. 

Позната  винска  манифестација  је  „Карловачка  берба  грожђа“,  која  се
одржава септембра. На овом винском путу постоји велики број винарија: „Мачков
подрум“,  „Винарија  Брестовачки“,  „Винарија  Живановић“,  „Винарија  Веритас“,
„Винарија  Дулка“,  „Винаријум“,  „Подрум  Пробус“,  „Ђурђић“,  „Подрум
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Кузмановић“, „Винарија Курјак“, „Винарија Шијачки“, „Пољопривредни факултет
у Новом Саду“, „Ердевик“, „Винарија Киш“.

Суботички вински пут простире се на песковитим теренима Суботичко-
хоргошке пешчаре на крајњем северу Србије.  Због пешчаног земљишта вина са
овог подручја се називају вина са песка. Аутохтоне сорте које су карактеристичне
за овај рејон су: Кадарка (Скадарка) и Кевединка (Ружица црвена).

Палићко  језеро  и  град  Суботица  са  својим  симболом  Градском  кућом
изграђеном  почетком  XX  века  и  другим  објектима  у  стилу  сецесије,  као  и
многобројним  сакралним  објектима  и  фестивалима  чине  окосницу  остале
туристичке понуде овог рејона. 

Најпознатије  винске  маниифестације  су  „Палићке  винске  свечаности“,
„Бербански  дани“,  „Хоргошки  бербански  дани“,  „Фестивал  вина  и  хране
РАВАНГРАД  WINE  FEST“.  Познате  винарије  Суботичког  винског  пута  су:
„Винарија Драгић“,   „Винарија Кујунџић“, „Винарија Звонко Богдан“, „Маурер-
Бор“, „Винарија Тонковић“, Вински салаш Чувардић“.

Вински пут Телечка налази се  у  централном делу Бачке,  на  територији
Телечке косе и телечке висоравни. Вина су углавном бела и  карактерише их већа
киселост,  хармоничност и свежина (Иванишевић и др.,  2015).  Постоји неколико
винарија:  „Винарија  Милисављевић“  ,  „Винарија  Бриндза“,  „Винарија  Винум
Лоди“, „Подрум Шарић“.

Потиски вински пут обухвата терене источне Бачке и западног Баната у
близини реке Тисе, и просторе од Кањже на северу, до ушћа Тисе у Дунав на југу.
Вина из  овог рејона се везују  углавном за Чоку и Бисерно острво.  Вина имају
специфичан карактер захваљујући микроусловима које ствара Тиса (Иванишевић и
др.,  2015).  У  винарији  „Чока“  налазе  се  највећи  вински  подруми  на  Балкану.
Подруми су изграђени  у периоду од 1903. до 1912, године и имају седам винских
улица, површина им је 6.000 m2.

Од  остале  туристичке  понуде  на  овом  винском  путу  истиче  се  дворац
„Фантаст“,  који  је  саградио  Богдан  Дунћерски.  Дворац  је  данас  претворен  у
угоститељски објекат са богатом ергелом. Комплекс дворца је на подручју ловишта
Ловачког  друштва  Бечеј  и  могуће  је  огранизовање  лова,  као  и  риболова  на
оближњем  рибњаку.  Још  једна  од  атракција  је  Специјални  резерват  природе
„Слано Копово“, који је заправо фосилни меандар Тисе.

Познате  винске манифестације  су  „Ноћ младог вина,  ракије  и ликера“ и
„Нова вина Потисја“.  Винарије  на  Потиском винском путу  су  „Винарија  Чока
Плус“, „Винарија Ботић“, „Тиска Перла Бисерно острво“.
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Бачки вински пут типичан равничарски рејон, веома мали, састоји се од
три оазе у Бачкој: Темерин, Бачки Моноштор и Каравуково. Позната винарија овог
рејона је „Виндуло“ која је у систему географског порекла (Иванишевић  др., 2015).
Туристичку  понуду  обогаћује  манастир  Ковиљ,  Сомбор  град  богате  културне
баштине  и  један  од  најзеленијих  градова  Европе,  Нови  Сад  са  многобројним
атракцијама  почевши од Петроварадинске  тврђаве,  чувеног  музичког  фестивала
„Еxит“ и др. Винске манифестације у овом рејону су: Смотра народних обичаја
„Грожђебал у Сонти“ и „Дани младог вина португизера – сватовца“.

Банатски  вински  пут састоји  се  од  оаза  груписаних  у  Кикиндско  и
Средњобанатско виногорје.  Заступљене су мале парцеле за  производњу вина за
сопствене  потребе.  Најзаступљенија  су  бела  вина,  која  карактерише  свежина
(Иванишевић  и  др.,  2015).  Туристичку  понуду  овог  винског  пута  обогаћују
културно историјски ресурси, бања Русанда и резерват природе Царска бара.

Јужнобанатски  вински  пут простире  се  на  западним  обронцима
Вршачких планина и на простору Делиблатске пешчаре. У њему доминирају беле
сорте:  Мускат  Отонел,  Шардоне,  Бургундац,  Бели  и  Италијански  и  Рајнски
Ризлинг. Аутохтоне сорте тог краја су: Креаца, Смедеревка,  Жупљанка и Шасла
бела (Иванишевић и др., 2015). 

У вршачком виногорју се налазе два подрума из XIX века, један од њих се
назива „Подрум пријатељства“ и направљен је 1871. године у њему се налази и
већи број сачуваних антиквитета везаних за вино и виноградарство. Поред овог
подрума  ту  се  налази  и  подрум  „Хацијенда“ у  чијим просторијама  се  и  данас
дегустирају  вина.  Поред  поменутих  постоји  јос  један  подрум  саграђен  1880.
године, подрум „Хелветиа“.

Винске  манифестације  овог  рејона  јесу  Фестивал  вина  „ВИНО  ФЕСТ“,
„Дани бербе грожђа“. Познате винарије су: „Vinarija Conte Vallonne“, „Вршачки
виногради“,  „Винарија  Сочански“,   „Галот“,  „Винарија  Бахус“,  „Винарија
породични  подрум  Недин“,  „К-инг  Винарија“,  „Винарија  Виник“,  подрум
„SELECTA“.

4.2. Винске манифестације

Догађаји  који  су  посвећени  вину  и  храни  обезбеђују  додатну  добит
винаријама (Пивац, 2012) која се огледа кроз:

 Винарије имају јефтинији (и понекад профитабилнији) начин да промовишу
своју марку новим потрошачима,
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 Вински региони утемељују јаснији и јачи идентитет,

 Вински произвођачи добијају могућност да утичу на потрошаче и да добију
повратне информације од њих,

 Вински  догађаји,  можда  више  него  неке  друге  форме  туризма  дају
произвођачима  вина  приступ  „циљним  означеним  купцима“  или
заинтересованим потрошачима да изложене производе и купе, а са друге
стране су додатна атракција винског туризма.

У  претходном  поглављу  о  винским  путевима  поменуте  су  најзначајније
винске манифестације које се одржавају у Србији током целе године, у наставку
рада ће бити мало више речи о њима.

„Међународни сајам вина BeoWine“ - одржава се сваког фебруара од 2010.
године и представља један од најбоље организованих и највећих сајмова овог типа
у  региону.  Учесници  сајма  нису  само  домаћи  винари,  већ  и  светски  познати
произвођачи, као такав овај сајам интензивно промовише вински туризам. Одржава
се  истовремено  са  Сајмом туризма,  најпосећенијим и  најатрактивнијим сајмом,
што је још један показатељ значаја овог сајма за туристичку привреду. 

„Фестивал  вина  ВИНОФЕСТ“ -  одржава  се  марта  месеца  и  промовише
најпознатији  вршачки  бренд-  вино.  Посетиоци,  могу  да  дегустирају  и  да  купе
квалитетна  вина,  како  из  Србије,  тако  и  из  Мађарске,  Румуније,  Црне  Горе,
Словеније.  Фестивал  има  и  такмичарски  карактер,  Међународну  комисију  за
оцењивање узорака вина чине врхунски енолози.

„Сајам вина“ - средином марта ТО општине Параћин организује овај сајам.
Поред познатих српских винарија,  свој асортиман излажу и произвођачи ракије,
произвођачи  и  дистрибутери  амбалаже,  локални  угоститељи  и  произвођачи
сувенира. Посетиоци могу да дегустирају и купе најквалитетнија српска вина, а
винари да прошире знања о узгоју винове лозе и производњи вина.

„Палићке  винске  свечаности“ –  манифестација  којом  се  маја  месеца
прославља Свети Урбан, заштитник винара и виноградара. Током манифестације
ред  витезова  вина  „Арена  Забаткиенсис“  проглашава  победника  на  „Годишњем
избору најбољих вина на  палићком путу“.  Манифестацију  поред изложбе вина,
прати и изложба меда, музички програм и наступ културно-уметничких друштава.

„Међународни  сајам  меда  и  вина“ -  маја  месеца  у  Неготину  се  окупља
велики број произвођача вина, меда, сувенира, лековитог биља из Србије, Бугарске
и  Румуније.  Поред  званичног  програма  у  чијем  је  склопу  оцењивање  и
проглашавање Најбољег вина на Сајму, одржавају се дегустације и предавања из
области винарства и пчеларства и богати културно-забавни програм (ТО Неготин,
2020).  
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„Фестивал  шумадијских  вина“ -  јуна  месеца,  већ  пет  година,  Удружење
винара Шумадије (2019) организује једини фестивал у региону на коме се излажу
вина из само једне регије – Шумадије.  Манифетација се одржава у Краљевској
винарији у Тополи. Изложба уметничких дела посвећених вину и виновој лози је
већ традиција фестивала.  Такође,  одржавају се и бројне радионице и предавања
стручњака различитих профила.

„Саборовање  у  Лазаревом  граду  –  ВИНОВДАН“ -  манифестација  се
одржава  јуна  у  оквиру  Видовданских  свечаности,  прати  је  богат  културно-
уметнички програм и као  витешка надметања, витеза удружења „Златно буренце“.

„Сајам вина,  гастрономије  и  винског  туризма  WINE AND FINE FAIR“ -
одржава се од 2011. године сваког августа, на летњој позорници Нишке тврђаве и
окупља произвођаче вина из региона и остале љубитеље вина. Поред винара, своје
производе  излажу  и  произвођачи  винске  опреме,  као  и  познати  брендови
маслиновог уља, пршута, сирева.

„Бербански дани“ - одржавају се већ тридесет година на Палићу, септембра
месеца.  Поред  регионалних  излагача  вина,  манифестацију  прати  и  богата
гастрономска понуда и културно-забавни програм.

„Хоргошки бербански дани“ - одржавају се септембара у част бербе грожђа
у  селу Хоргош, код Кањиже. Током трајања манифестације локални винари излажу
своја  најбоља  вина,  могућа  је  њихова  дегустација  и  куповина,  а  све  је  то
пропраћено  спортским  турнирима,  такмичењима  у  кувању,  изложбом  ручних
радова.

„Жупска берба“ - одржава се сваког септембара у Александровцу, почев од
1963. године и представља једну од најпознатијих манифестација централног дела
Србије. Манифестација  траје три дана, током ње Жупом прође на стотине хиљада
посетилаца из земље и иностранства (ТО Александровац, 2020). Једна од атракција
је Фонтана вина, из које током трајања манифестације, уместо воде тече вино.  

„Смедеревска јесен“ - туристичко-привредна манифестација која се одржава
у месецу септембру  у  славу грожђа и  вина  Смедеревског  виногорја,  уз  дефиле
средњовековних  витезова.  Манифестацију  прати  и  богати  културно-уметнички
програм  у  Смедеревској  тврђави,  али  и  на  улицама  града.  Манифестацију  у
просеку дневно посети око 100.000 посетилаца (Туристичко-информативни центар
Смедерево, 2020).

„Карловачка берба грожђа“ - одржава се прве половине септембра месеца
и обележава почетак бербе. Како наводи ТО Војводине циљ ове манифестације је
неговање културне и духовне традиције Сремских Карловаца, унапређење туризма
и подстицај виноградарима да наставе богату традицију предака. Манифестација
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се састоји од привредног дела у оквиру којег се излажу и продају вина, сувенири и
културно-уметничка дела и културно забавног дела (смотра фолклора, представе,
концерти).

„Смотра  народних  обичаја  „Грожђебал  у  Сонти“ -  одржава  се  крајем
септембра  у  част  завршетка  бербе  грожђа  и  најстарија  је  манифестација  на
територији  општине  Апатин.  У  оквиру  манифестације  одржава  се  и  изложба
ручних радова, наступи фолклорних група, дефилеи окићених фијакера и сеоских
кола и симболично венчање кнеза и кнегиње (ТО Апатин, 2020).

„Дани  бербе  грожђа“ -  ТО  Вршца  овај  фестивал  сматра  једним  од
најстаријих  фестивала.  У  кафани  „Код  два  кључа“  1857.  године  у  Вршцу  се
одржала  прва  изложба  вина.  Данас  ова  манифестација  има  богат  тродневни
програм - изложбе грожђа и вина, бициклистички каран „У походе виноградина“,
карневалску  поворку,  програм  за  децу,  такмичења  од  којих  је  најпопуларније
„Испијање вина на метар“. 

„Опленачка берба грожђа“ - привредно-туристичка манифестација која се
према  подацима  ТО Опленац  (2020)  одржава  од  1962.  године  сваког  октобра  у
Тополи. Истовремено са њом траје и Сабор изворног народног стваралаштва, а све
у  част  вина  и  грожђа.  Од  скоро  је  уведена  и  изложба  сувенира  такмичарског
карактера.

„Међународни сајам вина“ -  одржава се у Александровцу почев од 2012.
године сваког новембра.  Овај  сајам окупља познате домаће винаре,  угоститеље,
туристичке раднике и љубитеље вина.  Осим продаје и дегустације вина, програм
сајма је обогаћен културним програмом, обиласком жупског краја, презентацијама
и округлим столовина и предавањима о вину, такмичарским делом за најбоље вино
сајма.  

„Фестивал  српских  вина“ -  одржава  се  новембра  месеца  у  Лазаревцу.
Учествује  велики  број  винарија  из  Србије  и  представља  своја  најбоља  и
награђивана вина, као и новитете.

„Нова  вина  Потисја“ -  ТО  Жабаљ  ову  манифестацију  која  се  оџава
децембра месеца већ девет година уназад,  представља као место где посетиоци
могу да  пробају  најбоља вина  потиског  региона  пре  свега,  па  и  неких  других.
Поред тога, огранизују се панели, предавања и семинари о виноградарству, винима,
винском туризму.

„Београдски салон вина“ - одржава се децембра и спада у један од најбоље
организоваих фестивала вина у Србији. На фестивалу своја вина излаже велики
број винарија како из Србије, тако и из целог света, поред тога организоване су
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многобројне  радионице,  презентације,  предавања,  промоције,  ексклузивне
дегустације.

„Фестивал вина и хране РАВАНГРАД WINE FEST“ - ТО Сомбор огранизује
овај фестивал већ једанаест година. Међународног је карактера и поред излагања и
дегустације  вина,  ракије  и  хране,  посетиоци  могу  да  уживају  и  у  пратећем
културно-уметничком програму, стручним предавањима и презентацијама.

Из  наведеног  се  види  да  је  већина  винских  манифестација  у  Србији
локалног  карактера,  што  се  директно  одражава  и  на  број  посетилаца  самих
манифестација и на њихов утицај. Мањи је број међународних манифестација који
окупљају излагаче и посетиоце из Србије и света. Да би се повећао њихов утицај
на  развој  винског  туризма акценат треба ставити на  промоцију,  повећање броја
излагача, повећање броја активности током манифестација што би могло да доведе
и до повећања посећености.

4.3.  Сортимент – диференцирање производа на тржишту вина

Приликом креирања производа битно је његово диференцирање на тржишту
у  односу  на  друге  производе.  У  винском  туризму  је  такође  битно  створити
производ-вино,  вински  регион,  који  ће  се  издвајати  од  осталих  и  бити
препознатљив.  Из  тог  разлога  је  важно  како  пратити  светске  трендове  у
производњи, уводити нове технологије, исто тако неговати и аутохтоне сорте.

У  том  погледу  Србија  последњих  година  пажљиво  планира  и  ради  на
унапређењу  производње,  уводи  вина  у  систем  географског  порекла  и  набавља
квалитетну  опрему.  Иванишевић  и  др.  (2015)  сматрају  да  Закон  о  садном
материјалу 2005. године је знатно утицао на промену у структури сортимента у
Србији, уведена је лакша интродукција и регистрација великог броја нових сорти и
клонова.  Поред  овог  закона,  Министарство  пољопривреде  и  заштите  животне
средине даје субвенције за подизање нових засада под виновом лозом, а присутне
су  и  разне  друге  подстицајне  покрајинске  и  општинске  мере.  На  промене
сортимента велики утицај има и проширивање знања произвођача грожђа и вина.

Према  истим  ауторима  најзаступљеније  сорте  за  бела  вина  су
интернационалне  сорте:  Италијански  ризлинг  (Riesling  Italico),  Рајнски  Ризлинг
(Riesling), Шардоне (Chardonnay), Совињон блан (Sauvignon blanc), а у мањој мери
регионалне домаће створене сорте: Смедеревка, Жупљанка и др. 
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Интернационалне  сорте  које  доминирају  за  обојена  вина  су:  Каберне
Совињон  (Cabernet  Sauvignon),  Мерло  (Merlot),  Бугрундац  Црни  (Pino  Noir),
Прокупац.

Најзаступљеније стоне сорте су Мускат Хамбург (Muscat de Hambourg) и
Кардинал (Cardinal).

Са  друге  стране  Министарство  пољопривреде  и  друге  научне  установе
заинтересоване за очување старих српских сорти као значајног локалног обележја
улажу напоре да мотивишу домаће произвођаче да се укључе у заштиту идентитета
српског виноградарства.  Међутим, за сада је урађена само клонска селекција за
сорту  Прокупац.  Да  не  би  дошло  до  губитка  вредног  генетског  материјала,
неопходно је урадити клонску селекцију и сертификацију, односно подићи матичне
засаде (Иванишевић и др, 2015). 

У Србији су се крајем XVIII и почетком XIX века према подацима из књиге
„Совершен виноделац“ Прокопија Болића објављене 1816. године, гајиле следеће
аутохтоне сорте: Чавчица, Црни Грашац, Скадарка, Волујарка, Воловско око, Црна
Зеленика, Тамјаника црна, Црни дренак, Чађавица, Плаветни Дренак, Радовинка,
Мирковачка,  Скадарка,  Овчи репак,  Бела  динка,  Бели грашац.  На основу неких
каснијих писаних извора гајиле су се и сорте: Прокупац, Шљива грожђе, Врапчије
грожђе,  Першун  грожђе,  Зачинак,  Багрина,  Смедеревка,  Пловдина  црна  и
Пловдина црвена. 

Данас су од старих црних сорти највише заступљени Прокупац, Скадарка,
Зачинак и Тамјаника црна, а од белих Смедеревка, Тамјаника бела, Сланкаменка и
Креаца (Иванишевић и др, 2015).

Прокупац (Црнка, Дарчин, Каменичарка, Нишевка, Никодимка) је једна од
најстаријих аутохтоних сорти Балкана. Први пут се у писаним изворима помиње у
повељи Кнегиње  Милице  1395.  године.  Највише  се  гаји  у  рејону  Три  Мораве,
Топличком  и  Лесковачком  рејону,  док  су  највеће  површине  винограда  на
надморској  висини  300-400  m (Центар за  виноградарство  и  винарство,  2020).
Прокупац  даје  црвено  или  рубин-црвено  вино,  које  има  свеж  и  сложен  мирис
зрелог и црвеног воћа и умерену фину и добро уравнотежену структуру. У добрим
агроеколошким условима у шири може да има 18-24% шећера.

Кадарка (Скадарка, Браничевка, Четерешка) је сорта за коју се сматра да је
крајем XVII века у Војводину донета приликом велике сеобе на север, а да порекло
води из околине Скадрарског језера. У Суботичком рејону је водећа сорта, када се
ради о аутохтоним и регионалним сортама, заступљена је и у Сремском рејону и
рејону  Неготинска  Крајина.  Засади  ове  сорте  су  највећим делом до 100  m н.в.
(Центар за виноградарство и винарство, 2020). Током кишних јесени дешава се да
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грожђе много трули и тада се од ње не може правити црно вино, већ се користи за
прављење белог. Током добрих година даје одлично, црвено, ароматично вино.

Црна  Тамјаника (Мускат  ружа,  Moscato  rosa,  Muskat  des  roses  noir) је
мускатна сорта грожђа. Тешка је за узгајање због проблема са цветањем. Према
истраживањима Центра за виноградарство и винарство у Србији се највише узгаја
у рејону Неготинска Крајина, а има је и у Сремском и Нишком виноградарском
рејону,  претежно на  надморским висинама 100-200  m.  Вина направљена од ове
сорте могу бити сува или полу сува и имају јединствени мирис и укус. То су фине
испреплетане  ноте  руже  и зачинског  биља и  воћних  мириса  (босиљак,  малина,
јагода). У годинама када је суша и када су приноси нижи настаје тзв. суварак који
може да има до 45% шећера, просек у нормалним годинама 20-30%, док се јачина
креће 14-17,6%o.

Кевединка (Ружица црвена,  Црвена  Динка) је  аутохтона  сорта  Панонске
низије,  верује  се  да  потиче  из  околине  Баноштора,  села  на  северним падинама
Фрушке горе. Данас се на простору Србије гаји само у старим приватним засадима
и око 90% у Суботичком рејону, док у Мађарској на песковитом тлу између Дунава
и Тисе заузима прво место међу белим винским сортама. У шири може да накупи
до  17%  шећера  и  има  релативно  низак  проценат  киселина  и  због  неутралног
мириса и укуса погодна је за купажу са другим сортама.

Смедеревка (Белина,  Крупна  Белина,  Димјат) је  стара  српска  аутохтона
сорта и као таква се гаји на већим површинама у Србији и осталим балканским
земљама. Према подацима Центра за виноградарство и винарство (2020) највеће
површине  у  комерцијалим  засадима  су  у  Јужнобанатском  рејону,  рејону  Три
Мораве и Шумадијском рејону.  Вино добијено од ове сорте је  питко,  пријатног
мириса у добром годинана може да подсећа на ванилу. Најчешће се користи за
купажу са другим винима ради поправке киселине, јер је за њу карактеристичан
повишен садржај киселина у шири. Има мало шећера 12-16%.

Бела Тамјаника (Мускат бели) стара аутохрона сорта која се гаји у Жупи у
рејону  Три  Мораве.  Вино  је  питко,  сламнастожуте  боје  има  карактериситичан
мирис и укус и зелени одсјај. Шира садржи 20-24% шећера, док у фази суварка
шећер достиже концентрацију до 30%. Вино које је прави од суварка садржи и до
17%o алкохола. Има изражени мирис и укус, садржи комбинацију зачинских тонова
тамјана, цимета, босиљка и воћне тонове јагоде.

Креаца (Креацер, Креаца бела) је сорта из Панонске низије, вероватно из
Баната, где се највише и гаји. Процентуално је најзаступљенија у Јужнобанатском
рејону,  чак  99% засада  (Центар за  виноградарство и  винарство,  2020).  Према
квалитету креаца спада у групу за масовна вина бољег квалитета, у шири може да
накупи шећера до 18 %. Код ње је битно одратити клонску селекцију.
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Поред  наведених  старих  и  аутохтоних  сорти  грожђа  које  могу  да
представљају  велику предност за стварање компаративних производа у винском
туризму, на простору Србије је давно произведено чувено вино названо  Бермет.
Назив  овог  вина  почиње  да  се  помиње  интензивно  у  документима  од  прве
половине  XVIII века.  Има  га  у  црквеним  списима  Карловачке  Митрополије  и
манастирским документима,  било  је  карактеристично  за  манастире  на  Фрушкој
гори.  Бермет је  као  јединствено  ароматизовано  вино,  било  веома  значајно  за
средњовековни  српски  народ  и  било  је  врло  цењено  на  европским  дворовима.
Добија се додавањем од 24 до 26 различитих биљака и зачина. Може да буде бели
или црвени зависно од грожђа. Чешће се прави од црних сорти као што су Вранац,
Португизер,  Франковка.  Има  посебан  квалитет  и  укус  због  традиционалне
производње по специјалној рецептури која се строго чува у оквиру породица које
га производе. У Србији је  заштићен ознаком географског порекла,  а  добио је  и
међународну заштиту.

4.4. Стратегије и планови за развој винског туризма

Вински туризам представља посету виноградима, винаријама, фестивалима
вина и изложбама које се организују са сврхом рекреације (Johanson, 1997). Поред
тога, за вински туризам се може рећи да представља својеврстан спој квалитетних
вина, локалних вредности, угоститељских и других туристичких услуга.

Трагање  са  једнинственим  доживљајима  основна  је  одлика  савременог
туристе. У том смислу обилазак српских винограда, подрума и дегустирање вина,
стручно  вођство,  занимљиве  приче,  локална  кухиња  и  архитектура  нуде
непоновљиво искуство. Иако се на просторима данашње Србије винова лоза гаји
вековима уназад, Србија је још увек нова на винској туристичкој карти. 

Према  Стратегији  развоја  туризма  Републике  Србије (2016),  а  која  се
односи на период од 2016-2025. године,  као туристички производи од посебног
значаја за развој туризма издвојени су: туризам градова, манифестације/догађаји
(културни,  спортски  и  др.),  планински  туризам,  спа  и  велнес  у  бањама  и
здравствени туризам, тематске руте, рурални туризам, наутички туризам, састанци,
подстицајна  путовања,  конференције  и  изложбе/догађаји,  културно  наслеђе,
специјални интереси и транзитни туризам.

Поред  Стратегије  развоја  туризма  Републике  Србије  постоје  и  многе
стратегије развоја региона и општина где се препознаје могућност развоја винског
туризма и где се ради на његовом унапређењу. 
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Такав је на пример  Програм развоја туризма региона језера Палић (2015)
који препознаје Суботицу и Палић као дестинације са развијеном понудом винског
туризма. У Програму се наводи да је  ТО Суботица у великој  мери укључена у
активности развоја, вођења и промоције винског туризма. Кључни фактор за успех
овог  туристичког  производа  је  прилагођавање  постојећег  капацитета  новим
захтевима тржишта.  Такође,  наводи се и да дестинација даље треба да ради на
стандардизацији  и  унапређењу  понуде  Укуса  Палића,  како  би  дестинација
искомуницирала и у дужем временском периоду очувала позицију на тржишту. У
програму  Укус  Палића представља  домаћинство  у  коме  је  производња  вина  /
пољопривредна  производња  основна  делатност,  она  је  усмерена  ка
професионалности  производње  једног  или  највише  два  типична  производа.  У
домаћинству се нуде услуге дегустације и продаје производа, без услуга смештаја.

Програм  развоја  општине  Вршац 2015-2020  (2014)  истиче  дугогодишњу
виноградарску традицију на овом простору и чињеницу да се општина налази на
винском путу Србије. Ту су и надалеко познати „Вршачки виногради“. Промоцију
винског  туризма  ради  ТО  Вршац  и  појединачни  пружаоци  услуга  (винарије).
Планом се истиче потреба за заједничким иступањем свих учесника на тржиште и
за заједничким маркетиншким активностима. Такође, наводи се и потреба додатног
прилагођавања  ресурса  потребама  туриста  у  виду  изградње  смештајних
капацитета,  додатне  едукације  кадрова,  сарадње  са  осталим  видовима  туризма
(културни, пословним, верским, еко-туризмом, сеоским) који употпуњују понуду
винског туризма.

Мастер план за туристичку дестинацију Сремски Карловци са Фрушком
гором (2009) истиче да је вински туризам напредовао у смислу бољег квалитета и
делимично  у  начину  пружања услуга.  Такође,  наводи  се  да  Сремски Карловци
треба да искористе већ постојеће име на тржишту и традицију и да се залажу за
стварање  врхунског  вина,  као  и  стварање  додатне  вредности  учешћем  у
туристичкој  понуди.  Сматра  се  да  карловачким  винарима  и  виноградарима
недостаје знања из области стандардизације квалитета пружања услуга туристима,
али да се они постепено едукују. У циљу стандардизације и побољшања услуга
организовано је удружење винара, које се између осталог залаже за брендирање
Бермета.

Програм развоја  туризма општине Неготин 2017-2026 (2017)  полази  од
чињенице  да  је  традиција  производње  вина  дуга  скоро  седам  векова  и  да  су
виноградарство  и  винарство  развијене  пољопривредне  гране.  На  територији
општине  се  налазе  три  виногорја  (Рајачко,  Неготинско  и  Михајловачко).
Најзначајније од њих је Рајачко, у селима Рајац, Рогљево и Смедовац се налазе
Комплекси  винских  подрума  са  локалним  називом  „Пимнице“  (Пивнице) који
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имају статус културног добра. План предвиђа инфраструктурно опремање простора
у  складу  са  савременим  потребама  туриста  уз  поштовање  мера  заштите  ових
културних добара.

Стратегија развоја општине Александровац 2015-2020 (2014) наводи Жупу
као стару српску престоницу вина, на чијим су просторима још келтски ратници
пили вино. Као доказ да је виноградарство у успону износи се податак да је под
виноградима преко 2.000 хектара и да постоји  преко 30 приватних винарија од
којих  неке  извозе  своја  вина  у  иностранство.  Стратегија  истиче  манифестацију
„Жупска берба“ као најпознатију привредно туристичку манифестацију,  која  се
одржава од 1963. године и окупља најбоље жупске винаре и виноградаре; Фонтану
вина једину у свету из које у данима бербе тече вино, као симбол људског рађања и
трајања;  Винску  улицу  дуж  које  винари  представљају  посетиоцима  своја  вина;
Међународни сајам вина „Жупа“ који окупља излагаче не само из Србије, него и из
Европе и света; Жупске пољане као јединствена виноградарска насеља.

Развој  туризма  се  у  многим  областима  одвија  лакше  и  брже  оснивањем
кластера и удружења. За удруживање у кластере је значајно следеће (Пивац, 2012):

 усагласити интересе свих заинтересованих субјеката у дестинацији (шта се
жели и чиме се располаже),

 сагледати  шта  би  могло  бити  доминантно  у  понуди  кластера
(специјализација),

 градити идентитет винске дестинације,

 подизати квалитет производа,

 водити  рачуна  о  заштити  околине  и  подизању  квалитета  живота
становништва дестинације.

Главни циљеви оснивања винског туристичког кластера (Пивац, 2012):

 подизање квалитета услуга и примена стандарда квалитета,

 стварање конкурентске предности и привлачење још већег броја домаћих и
иностраних туриста,

 унапређење развоја винског туризма регије,

 сарадња у коришћењу ресурса микрорегије,

 промоција рада кластера на регионалном, државном и међународном нивоу,

 допринос отварању нових радних места у туризму регије,

 едукација и обучавање стручних кадрова у туризму и услугама,
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 анимирање  циљних  група,  побољшање  туристичког  производа  и
обогаћивање садржаја,

 промена/побољшање привредне структуре регије и подстицање целокупног
развоја регије.

У складу са  кретањима у  свету и  трендовима развоја  винског  туризма у
Србији су у Агенцији за привредне регистре 2019. године били регистровани и
активни следећи кластери и удружења:

 Банатски туристички кластер

 Фрушкогорски кластер виноградарства и винара „Алма Монс“

 Кластер за развој руралног туризма Војводине

 Туристички кластер „Срце Шумадије“

 Кластер „Банатска рута“

 Удружење винара Велике Хоче

 Удружење винара и виноградара-Стара Пазова

 Удружење винара и виноградара „Орфелин“-Панчево

 Удружења винара, виноградара и љубитеља вина „Пудар“

 Удружења виноградара и винара „Таванкутски Виноградари“

 Удружење винограда и винара „Шасла-Иђош“

 Удружење виноградара и винара „Пудар“-Сакуле

 Удружење виноградара, винара и воћара жупског краја

 Удружење виноградара и винара-Кулпин

 Удружење виноградара и винара „Креаца“

 Удружење лазаревачких виноградара и винара

 Удружење виноградара и винара Суботичке регије

 Удружење виноградара и винара „Свети Трифун“

 Удружење винара, виноградара и љубитеља вина Инђије

 Удружење виноградара, винара и воћара „Свети Трифун“-Трстеничког краја

 Удружење винара и виноградара „Риђички виногради“ из Риђице

 Удружење виноградара, винара и љубитеља вина „Зеочки виногради“

 Удружење  винара  и  виноградара  Суботичко-Хоргошког  Виноградарског
рејона „Винцеллер“

 Удружење винара Војводине
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 Удружење виноградара и винара „Градина“

 Удружење виноградара и винара Србије

 Удружење винара „Деспотовац 1994“-Беркасово

 Удружење воћара, виноградара и винара „Грозд“-Ривица

 Удружење виноградара, винара и воћара „Бороњ“-Чуруг

 Удружење винара, виноградара и воћара „Грозд-јабука“

 Удружење винара, виноградара и воћара „Нештин“ из Нештина

 Удружење  винара  и  виноградара  са  ознаком  географског  порекла
„Суботички рејон“

 Асоцијација сомелијера, винара и виноградара

 Клуб виноградара, винара и воћара „Беочин-село“

 Удружење винара Шумадије

 Удружење произвођача грожђа и вина Срем-Фрушка гора

 Удружење винара из Жупе „Витешко вино“
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4.4.1. SWOT анализа винског производа на винском тржишту Србије

За  развој  производа  винског  туризма  у  Србији  се  на  основу  претходно
изнетих података у раду могу издвојити следеће снаге, слабости, шансе и претње.

Снаге Слабости

- Увођење савремене технологије
- Обезбеђивање квалитетне опреме
- Стварање квалитетних и младих засада
- Стварање квалитетних вина
- Приступачна цена вина
- Повољан географски положај
- Традиција у производњи вина
- Стварање бренда
- Понуда вина у оквиру винског пута
-  Континуирано  образовање  запослених  и
припадност струковним удружењима

- Застарела технологија и техника
- Застарела опрема
- Недостатак квалитетног грожђа
- Слаб квалитет вина
- Превисока цена 
- Лоше паковање
-  Непрепознатљивост  на  међународном
тржишту

Шансе (Могућности) Претње (Опасности)

- Могућност освајања новог тржишта
- Могућност повећања продаје и извоза
- Могућност креирања конкурентне цене
- Могућност стварања нових и квалитетних
вина
- Подршка надлежних Министарстава
- Регионална сарадња
-  Развијање свести код носилаца  понуде за
погодности развоја винског туризма
- Коришћење нових видова промоције

-  Појава  конкуренције  са  ниском  ценом  и
добрим квалитетом
- Промена потражње 
- Недостатак стручних кадрова
-  Низак  социо-економски  стандард
становништва
- Велика миграција становништва
- Неискоришћеност расположивих ресурса
- Недовољно изграђена инфраструктура
- Царинске стопе
- Неповољна законска регулатива

85



Вински туризам у функцији развоја привреде и пољопривреде Србије

Последњих година у Србији винари почињу да уводе нове технологије у
производњи  вина,  држава  даје  разне  субвенције  за  осавремењавање  опреме  и
обнову  сортимента.  Такође  нови  засади  и  осавремењавање  је  финансирано  и
одређеним пројектима ЕУ. Захваљујући дугој традицији у виноградарству на овим
просторима  и  квалитету  земљишта  српски  винари  имају  могућност  стварања
квалитетних вина. 

Власници  и  менаџери  винарија  морају  да  препознају  значај  који  вински
туризам  може  да  има  на  њихово  пословање  и  да  акценат  ставе  на  развој
промотивнх активности.  Разна истраживања туриста  који  се укључују  у вински
туризам су показала да су то углавном људи средњих година, високообразовани, са
платама већим од просечне. 

Такође,  за  произвођаче  вина  и  њихово  наступање  на  тржиште  и  боље
позиционирање је  битно појављивање на разним сајмовима и манифестацијама,
као и удруживање са другим произвођачима. 

Закон  о  туризму  не  препознаје  винарије  као  објекте  за  угоститељску
делатности, јер су оне регистроване као пољопривредна газдинства, па им је у том
смислу онемогућено само да  припремају и  послужују  вина,  али не и храну.  То
треба  изменити,  јер  представља  препреку  развоју  винског  туризма.  Решење  би
било регистровање винарије као сеоског домаћинства. 

Ако се у  Србији настави са  унапређењем понуде прилагођавањем новим
трендовима у засадима и неговањем аутохтоних сорти она има велике шансе за
проширивање  тржишта  и  повећање  обима  потрошње,  односно  производње.  

Виноградарство и винарство се јављају као пољопривредне делатности, а
вински туризам као потрошач пољопривредних производа и као комплементарна
делатност  осталим  видовима  туризма  (рурални  туризам,  културни,
манифестациони), која између осталог подстиче њихов развој и даље унапређење
економски и демографски развој одређене регије.
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5. Закључак

Србија је земља која има дугу традицију у узгоју винове лозе и производњи
вина, али су разне историјске околности довеле до тога да се засади под виновом
лозом у великој мери смање и да великим делом се увозе вина из околних земаља и
то много мањег квалитета него што се може произвести вино на територији Србије.
Данас, најбитнију улогу за даљи развој виноградарства и винарства има држава,
која  има  задатак  да  ствара  позитивну  атмосферу  за  инвестирање,  да  помаже
унапређење  производње,  финансира  истраживање  тржишта  и  да  домаће
произвођаче разним средствима промоције представља иностранству.

Вински туризам је важна компонента за винску индустрију и за туризам,
коју  пажљиво  треба  развијати.  За  винску  индустрију  туризам  је  важна  веза  са
потрошачима,  за  мале  винарије  које  чине  основу  винарства  Србије  директна
продаја,  маркетинг  и  контакт  са  купцима  што  је  и  први  корак  за  постизање
пословног  успеха.  За  туристичку  индустрију  вино  је  битна  компонента
атрактивности  која  може  бити  мотивациони  фактор  за  посетиоце.  Туриста
боравећи у одређеној дестинацији користи и друге услуге од хране, преко смештаја
до разних других забавних активности и позитивно утиче на развој целокупног
региона укључујући и друге субјекте у креирање туристичког производа. 

Србија располаже великим потенцијалом за развој винског туризма, али на
томе  мора  радити  пажљиво  и  систематски  у   будућности.  Без  обзира  на  дугу
традицију у узгоју винове лозе и повољним климатским условима, многи други
друшвено-економски и  политички  услови  су  довели  виноградарство  крајем  XX
века  у  јако  лошу  позицију.  Опоравак  још  увек  траје  и  потребно  је  још  доста
улагања и подстицаја од стране државе да би се достигао одређени ниво развоја.

Вински  туризам  као  и  све  остале  сегменте,  треба  развијати  у  правцу
одрживог туризма, јер је то једини пут који може дугорочно да створи позитивне
економксе ефекте и да се очува природни потенцијал одређене регије. Такав развој
изискује много рада и труда и велику стручност кадрова укључених у планирање,
јер приликом доношења планова и стратегија за развој винског туризма морају се
ускладити  захтеви  винских  туриста,  туристичких  оператора,  владе,  локалног
становништва. 

Неговање  аутохтоних  сорти,  праћење  трендова  и  примена  савремених
технологија  у  производњи су  само  један  од  корака  који  винари  и  виноградари
морају следити. У Србији код већине њих још увек није довољно развијена свест о
могућностима које им развој винског туризма може донети. Такође,  велики број
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није довољно укључен и интернет маркетинг и не користи могућности које такакв
вид промоције може донети. Тако да, један од важних сегмената планирања развоја
винског туризма мора бити и едукација субјеката укључених у директну понуду.
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