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УВОД 

 

Савремени туриста има све специфичније захтеве и бира туристичке аранжмане који 

ће испунити његове туристичке захтеве. Туристичка тржишта Европе и света карактерише 

знатно присуство готово униформисаних аранжмана, који се годинама не мењају. Отуда се 

међу савременим туристима јављају тенденције тражења нових, специфичних простора, као 

и нових начина презентације туристичких производа. 

Последњих петнаестак година, светски туризам укључио је понуду везану за 

виноградарство и винарство, која се показала веома успешном. Вински туризам је присутан у 

најпознатијим виноградарским регијама, а вино је постало мотив за откривање нових 

дестинација, посету познатим и цењеним подрумима, потрага за новим произвођачима, 

упознавање других кухиња, обичаја, навика и манифестација. 

Војводина располаже уређеним и стабилним виногорјима са значајном 

виноградарско-винарском производњом. Ови традиционални виноградарско-винарски 

комплекси могу бити, значајан предмет туристичке тражње. Досадашња искуства показују да 

су наша виногорја веома мало позната страним туристима, првенствено због недостатка 

опште туристичке пропаганде, која би била усмерена на презентовање свих елемената 

интегрисаног туристичког производа, односно њихове атрактивности. 

Циљ рада је анализа утицаја винског туризма на привредни развој Војводине. Рад се 

састоји из пет глава. У првој глави посебна пажња је посвећена карактеристикама развоја 

винског туризма у свету, производњи грожђа и вина у свету, појму, развоју и 

карактеристикама винског туризма. Друга глава је посвећена перспективама развоја 

виноградарске производње у Србији, винородним регионима Србије и стању виноградартва и 

винарства. Трећа глава говори о развоју, виноградарским рејонима, садашњем стању и 

перспективама развоја у виноградарству Војводине.У четвртој глави је обрађена тема 

перспективе развоја винског туризма и путева вина у Војводини, кроз подпоглавља о 

виноградарству и винарству у туризму Војводине – стању и потенцијалима, у оквиру кога су 

обрађене подрумарство, музеји, винотека, туристичке манифестације посвећене вину и 

виновој лози, витезови вина у Војводини и вински путеви у Војводини. 
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1. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ВИНСКОГ ТУРИЗМА У СВЕТУ 

 

1.1. Производња грожђа и вина у свету 

 

Виноградарство је наука која проучава винову лозу, њена биолошка својства, захтеве 

према условима средине и мере (начине) за регулисање развитка, пораста и плодоношења 

лозе у циљу добијања што већих приноса квалитетног грожђа. Виноградарство се дели на 

опште и посебно (ампелографија). Општи део обухвата биологију, екологију, размножавање 

винове лозе и производњу садног материјала и чување стоног грожђа. У посебном делу 

виноградарства изучавају се сорте и лозне подлоге, њихове морфолошке, биолошке и 

технолошке особине и својства. 

Грожђе је једна од најзначајнији биљни култура и узгаја се у скоро свим регионима 

света. Грожђе се највише производи у Европи, али последњих година све више значајних 

произвођача грожђа долази из других делова света. Према подацима ФАО, за 2013. годину, 

највећи светски произвођач грожђа је Кина са 11650024 тона, а за њом следе Италија, УСА и 

Француска. У периоду од 2002. до 2011. године, производња грожђа у свету се креће у 

приближним количинама, док је значајније порасла у 2012. и 2013. години. У оквиру 

посматраног периода, највећа производња забележена је у 2013. години - 88,831,146 тона), 

док је најнижа, у 2002. години са 62,030,255 тона. Највећи просечан принос у производњи 

грожђа имају САД, и он износи 17,59 t/hа, затим следи Кина са 16,23 t/hа и Чиле са 14,64 

t/hа. У првих десет земаља највећи произвођача грожђа најмањи просечан принос има 

Шпанија и он износи 6,09% t/hа, што значи да је у овој земљи продуктивност земљишта 

знатно мања у односу на остале поменуте земље (Табела 1). 

Спољнотрговинска размена грожђа је веома развијена, а обим размене се из године у 

годину повећава, највише због повећане тражње за вином. Највећи извозник грожђа је 

Европа, која даје трећину светског извоза и представља највећег увозника грожђа, који увози 

више од половине укупног светског увоза. Сједињене Америчке Државе спадају међу највеће 

произвођаче грожђа у свету, а истовремено су и највећи увозник, јер су САД једна од 

водећих земаља у производњи вина и њихова производња не подмирује сопствене потребе, 

што надокнађују увозом. Према подацима ФАО за 2013. годину, највећи извозници грожђа 

су Чиле, Италија и УСА које су уједно и највећи увозник. Познато је, да највећи део извоза 

Чиле реализује управо у УСА и Европу. 
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Табела 1. Производња, увоз и извоз грожђа у свету у периоду од 2002-2013. године 

Године Производња (t) Увоз (t) Извоз (t) 

2002 62,030,255 2,582,383 2,713,827 

2003 63,599,965 2,803,939 3,120,864 

2004 67,712,808 2,940,607 3,064,430 

2005 67,406,418 3,221,142 3,424,045 

2006 67,254,097 3,372,306 3,427,093 

2007 65,432,019 3,549,566 3,626,955 

2008 67,451,540 3,831,068 3,808,977 

2009 67,852,451 3,725,198 3,807,982 

2010 66,920,681 3,706,487 3,792,209 

2011 69,093,293 3,848,250 3,928,887 

2012 79,244,488 4,752,328 4,721,683 

2013 88,831,146 5,326,569 5,342,690 

Просек 2002-2013 69,402,430 4,478,848 4,511,720 
Извор: www.faostat.fao.org 

 

Графикон 1. Производња грожђа у свету у 2011. години 

 

 

Извор: www.faostat.fao.org 

 

Милић и сар. (2002) као највеће произвођаче грожђа у Балканским земљама наводе 

Турску (3,6 mil.t), Грчку (1,21 mil.t) и Румунију (1,16 mil.t). Ове земље заузимају просечно 

учешће од 77,3% у укупној производњи грожђа Балканских земаља. Турска је највећи 

произвођач грожђа (учешће 46,5%), али је ипак веома мали произвођач вина, јер учествује са 

свега 1,7% у укупној производњи вина Балканских земаља. Грчка је пак као велики 

произвођач грожђа на Балкану веома велики произвођач вина (402.869 t). 
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Према подацима из 2013. године, производња вина у свету је износила 33,689,432 

тона, док Европа даје преко две трећине ове производње. Међу најпознатије светске регије у 

производњи вина убрајају се: Пијемонт (Италија), Долина Напа (Калифорнија), Мозел 

(Немачка), Бордо (Француска), Тоскана (Италија), Рибела дел Дуеро (Шпанија), Долина 

Бароса (Аустралија), Шампањ (Француска) итд. Највећи произвођачи вина су Европске 

земље: Француска, Италија и Шпанија.  

Највећи регионални увозник, али и извозник, такође је Европа, која апсорбује скоро 

три четвртине светског промета. На основу посматрања класа вина, може се закључити, да се 

највећи промет врши винима која су по класи између стони и вина са контролисаним 

географским пореклом. Према подацима за 2013. годину, највећи увозници вина су Немачка, 

В. Британија и УСА, док највећи извозници су Италија, Шпанија и Француска, земље које су 

уједно и највећи произвођачи овог пића. Услед убрзаног економског развоју, наглог 

повећања животног стандард, као и све већег броја припадника средње класе у великим 

азијским градовима као што су Пекинг, Шенжен или Шангај, сматра се да је Азија највеће 

потенцијално тржиште вина у свету. 

 
Табела 2. Производња, увоз и извоз вина у свету у периоду 2002-2013 године 

 
Године Производња вина (t) Увоз вина (t) Извоз вина (t) 

2002 25,989,292 6,297,658 6,655,019 

2003 26,864,415 6,840,638 7,111,424 

2004 30,740,381 7,353,014 7,667,975 

2005 28,509,508 7,740,884 7,918,587 

2006 28,584,247 7,823,976 8,369,330 

2007 26,602,179 8,255,716 8,966,359 

2008 27,406,346 8,147,635 8,973,822 

2009 26,998,588 8,327,060 8,735,266 

2010 28,422,319 9,119,888 9,802,677 

2011 29,374,740 10,004,329 10,389,714 

  2012 
 

31,432,286 10,965,871 11,054,876 

  2013 33,689,432 11,487,541 11,975,890 

Просек 2002-2013 20,023,389 8,650,542 9,054,569 

Извор: www.faostat.fao.org 
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Графикон 2. Највећи произвођачи вина у свету у 2011. години 

 

 

Извор: www.faostat.fao.org 

 

 

1.2. Појам, развој и карактеристике винског туризма 

 

Вински туризам је важна компонента и за винску индустрију и за туризам. За 

туристичку индустрију, вино је важна компонента атрактивности дестинације и може бити 

главни мотивациони фактор за посетиоце. За винску индустрију, вински туризам је веома 

важан пут за успостављање веза са потрошачима који желе да из прве руке доживе причу о 

грожђу, док је за многе мале винарије, директна продаја посетиоцима у винским подрумима 

основ њиховог пословног успеха. Термин вински туризам користе две индустрије од којих 

свака има битно учешће у регионалној економији, окружењу и начину живота. 

Посета виноградима је део оргнизованог путовања још од времена Великих 

путовања (Grand Tour) и веома је слична времену старог Рима и Грчке. Средином 19. века се 

појављује путничко интересовање и жеља за упознавањем вина. Неколико фактора се 

појавило заједно у то време. Прво, револуција у саобраћају и развој железнице. Друго, 

социјална револуција и развој нове средње класе која је тражила квалитетна вина за- једно са 

аристократијом. На крају, публиковање "Класификација вина у Жиронди" (1855) први пут су 

јасно и званично представљена вина и вински рејони, дестинацијски идентитет (Hall, 

Sharples, Cambourne, Macionis, 2000). 
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Иако производња вина и туризам дуго постоје, тек однедавно је примећена потреба 

успостављања формалних веза између туризма као кретања и потрошње ван места сталног 

боравка у циљу задовољавања рекреативне и културне потребе и производње вина као 

пољопривредне делатности. Поједини локалитети са традицијом производње вина ступају на 

сцену омогућујући задовољење специфичних потреба савремених туриста, а све захваљујући 

винском туризму. 

Специфичности туризма посвећеног вину одражава се и у томе да он пружа потпуно 

осећајно искуство. Искуство би се могло описати кроз пет чула (Јовић, 1998): 

- Чуло укуса: вина локалних гастроном- ских специјалитета, свежег грожђа, 

поврћа произведеног у околним баштама, итд, 

- Чуло мириса: грожђа, ферментације вина, свежег сеоског ваздуха, покошеног 

сена, мирис цвећа, 

- Чуло вида: најпре боја вина, пространи виногради, архитектура специфичних 

камених виноградарских насеља на пропланку, колорични фестивали вина, 

- Чуло додира: манифестује се кроз практични доживљај производње, дизајн 

флаше, брање грожђа, 

- Чуло слуха: пуњење вина у боце, музика која иде уз вино. 

Може се рећи да је вински туризам комплексна појава: културно је аутентичан с 

обзиром да укључује стил живота повезан са вином и јелом, повод је за бројне фестивале 

посвећене вину, утиче на архитектуру насеља, едукативан је с обзиром да пружа могућност 

да се научи о технологији производње вина, врстама вина, оцењивању вина, романтичан је 

што је засновано на чињеници да вино, јело и привлачно окружење постижу романтику (Hall, 

Sharples, Cambourne, Macionis, 2000). 

Вински туризам је посета виноградима, винаријама, фестивалима вина и изложбама 

које се организују са сврхом рекреације (Johanson, 1997). Ова дефиниција искључује посете 

повезане са послом наглашавајући рекреацију и не обухвата историјски контекст винског 

туризма и не одржава адекватно романтику грожђа и виноградарских крајева. 

Другу дефиницију дали су професори Хал (Hamm) и Макионис (Macionis) у оквиру 

студије "Вински туризам у свету". Према њиховој дефиницији вински туризам се може 

дефинисати као: посета виноградима, винаријама, винским фестивалима и винским 

изложбама, при чему је дегустација вина и/или доживљај атракција, виноградарске регије 

представљају примарне мотиве (Hall, Sharples, Cambourne, Macionis, 2000). 

Код ове дефиниције мора се имати у виду да посетиоци винарија и винских регија 

имају различит интерес и знање о вину и производњи вина и различиту страст према вину. 
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Њихова мотивација могу бити и друге активности које су индиректно везане за вино и 

виноградарску индустрију попут сакупљања етикета са винских боца, упознавање са 

архитектуром винских подрума, са начином производње, учествовање у берби и одржавању 

винограда... 

Према дефиницији Јужноаустралијске туристичке комисије (South Australian Tourism 

Commision), вински туризам је свако искуство повезано са винаријама или са производњом 

вина у којој посетилац суделује за време једнодневне посете или дужег боравка. 

Ова дефиниција није потпуна с обзиром да занемарује наведене елементе којима 

туриста упознаје историју, традицију и културу одређеног простора која није у директној 

вези са производњом вина. 

Један од најпознатијих теоретичара Гец, који се бавио питањем винског туризма, 

менаџментом и његовим развојем, дао је дефиницију која има изразито економску 

конструкцију. Он дефинише вински туризам као путовање повезано са привлачношћу 

винарија и виноградарских подручја, врстама маркетиншке нише, развоја дестинације и 

прилика за директну продају и маркетинг за винску индустрију (Getz, Brown, 2006). 

Кроз ову дефиницију Гец сугерише да одређена виногорја морају најпре имати 

елемент привлачности које могу бити естетске, историјске, етнографске, културне 

специфичности и да се кроз посету туриста остварују не само економски резултати већ и 

упознавање са елементима привлачности. Кроз ову дефиницију Гец указује на то да су многе 

неразвијене земље кренуле путем винског туризма у којем су виделе шансу за обнављањем 

својих виногорја и побољшавања економске ситуације. 

Универзалне дефиниције винског туризма не постоје. Овим појмом бавили су се 

многи аутори и организације за развој винског туризма са различитих аспеката. Међутим, 

свака од њих помаже да се сагледа специфичност винског туризма, који је низ интерактивних 

процеса, појава и односа који настају из интересовања посетилаца за производњу и/или 

потрошњу вина као стил, начин живота, културу и традицију одређеног виногорја (Пивац, 

2012). 

У случају наше земље, вински туризам би се могао најпре дефинисати као посета 

винаријама и винским манифестацијама са основним мотивом-дегустација вина и уживање у 

домаће произведеној храни и специјалитетима (Пивац, 2012). 

Вински туризам укључује широк спектар доживљаја посетиоца винарије и винског 

региона, као што су: 

- Дегустација вина, 

- Вино и храна, 
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- Уживање у окружењу, 

- Дневна или вишедневна рекреација, 

- Мноштво културних, природних и других активности које су доступне у 

винском региону. 

Економске и социјалне користи од винског туризма у винском региону и винске 

индустрије су (www.wfa.org.аu): 

- Повећан број посетилаца (домаћих и страних) и поновне посете, 

- Продужена дужина боравка и већа потрошња посетилца, 

- Веће задовољство посетиоца због повећане предузимљивости према туристима, 

- Повећана тражња за продају вина "из подрума". 

Вински туризам је све актуелнији у последње време, односно на туристичком 

тржишту се јавила нова врста туриста којима је обилазак винских региона постао примарни 

разлог посете и задржавања у одређеној туристичкој регији. Ова врста туризма обједињује 

винску културу региона: од засада, преко подрума, до чаше и све аспекте туристичке 

привреде. Посетиоцима се пружа јединствено чулно искуство уз могућност упознавања и 

презентације одређеног виноградарског подручја и његових карактеристика. 

Вински туризам се помиње у контексту винских путева који имају за циљ 

представљање региона са изразитом винском производњом, заштићеним и специфичним 

сортама винове лозе, као и понудом која омогућава приказивање и дегустацију вина (Пивац, 

2012). 

Већина посетилаца обилази винарије као део једнодневне екскурзије, кратког одмора 

или викенда. Они долазе у одређену област да би доживели и искусили њен карактер, храну, 

начин живота, културне атракције, да би посетили пријатеље и рођаке и све више да би се 

опустили и релаксирали. Жеља да се забаве и побегну од стреса из града је такође често 

укључена. Нешто једноставно као промена окружења и прилика за романтику, такође играју 

улогу за многе. 

Вински туристи се могу поделити у три категорије, у зависности од њихових мотива 

за посету винарији и њихових очекивања за доживљаје (Johanson, 1997): 

1. Случајни или радознали вински туристи: потребно им је да се осете пријатно на 

улазу у винарију, не уплашено. Потребно им је да се информишу о вину на 

забаван и неформалан начин. 

2. Заинтересовани вински туристи: потребно им је да пронађу вина и информације 

које не могу добити у локалним продавницама пића код куће. Желе да открију 

нешто ново да покажу својим пријатељима. 



 

 

Вински туризам у функцији привредног развоја Војводине 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- 9 - 

 

3. Посвећени вински туристи: желе још више информација од заинтересованих 

винских туриста. Такође желе прилику да развију своју интелектуалну склоност 

још више, да буду признати као добри познаваоци и да пробају - купе најновија 

или веома ретка вина. 

 

 

1.3. Вински туризам у свету 

 

Вински туризам је специфичан облик одмора, који комбинује дегустацију вина 

одређеног виноградарског краја са природним лепотама, обичајима и културно–историјским 

знаменитостима тог подручја. 

Већина посета комплексима винарија одвија се на или у близини места где се прави 

вино. Посетиоци обично упознају историју винарије, посматрају и уче како се прави вино, а 

затим и пробају вина. 

Објекти за дегустацију вина су углавном одвојени од самих плантажа, винограда. У 

специфичном амбијенту, посебно опремљеном простору и пријатној атмосфери пружају 

љубитељима вина јединствени ужитак. Уз дегустацију вина увек иде и добра храна, па тако и 

ови простори често имају и посебне делове у виду ресторана са локалном кухињом. 

Битно је истаћи и плантаже, незаборавне погледе на винограде и пејзаже где се 

редови винове лозе спајају са хоризонтом. Тако је обилазак винограда неизоставни део. Неки 

домаћини у понуди имају обиласке на бициклима, вожњом у кочијама или једноставно 

полако пешке, уз пратњу стручних водича. 

Неке од реномираних винарија имају у свом склопу мање хотеле и преноћишта, мада 

се код свих могу наћи смештајни објекти, мање или више дислоцирани од самих винарија. 

Како се вински туризам развија, нове, додатне активности и идеје се јављају. 

Једноставним спојем свих понуда и могућности, вински туризам може постати веома јака 

грана у туризму једне земље, како за туристичка путовања тако и за конгресни туризам. 

Организатори догађаја све више трагају за јединственим и оригиналним просторима, 

нечим несвакидашњим у својим пословним путовањима. Пратећи овај тренд, земље 

Југоисточне Европе имају великог потенцијала и неке од винарија се већ налазе међу топ 

понудама за пословна и подстицајна путовања. 

Винарија као посебна и несвакидашња локација, у свом склопу може да задовољи 

све критеријуме потребне за организацију јединственог догађаја. За пословне састанке, као 
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простор може се користити дегустациона сала, ресторан или изложбени простор. За 

гастрономски ужитак, ту су локални састојци, локална кухиња и наравно сјајна вина. 

Активности и време након пословног дана, могу се употпунити обиласцима 

винограда, бербом грожђа, учествовањем у процесу прављења вина, или одмором на свежем 

ваздуху уз очаравајући поглед на плантаже. За смештај учесника догађаја, на располагању су 

аутентични конаци, етно села или куће локалних домаћина увек расположени за госте. 

Последњих двадесетак година, светски туризам укључио је понуду везану за 

виноградарство и винарство, која се показала веома успешном, па је вински туризам све 

актуелнији у последње време. Вино је постало мотив за откривање нових дестинација. 

Француска је најбољи регион где се могу пронаћи одлична вина, са сјајним финесама 

и елеганцијом. Вековима чуване тајне хришћанских монаха омогућавају Француској да 

производи најфинија вина. Вински реони Француске су: Алзак, Бордо, Бургундија, 

Шампања, Корзика, Лангендок-Русијон, долина Лоаре, долина Роне, Прованса, југозападни 

део Француске (http://www.terroir-france.com/wine/regions.htm). Свака је специјализована у 

производњи различитих типова вина и укуса. Производња вина у Француској датира још из 

римског периода. 

Слика 1. Виногради код дворца Lunch and Bages 

 

 

Извор: http://www.terroir-france.com/wine/regions.htm 
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У Француској је вински туризам почео да расте 80-тих година 20. века. Од тада се 

повећава број нових винограда који се отварају за јавност, вински путеви и наравно ниво 

туристичке инфраструктуре. Вински произвођачи широм  Француске користе два основна 

типа стратегије за развој винске туристичке инфраструктуре и привлачност туриста: значајна 

улагања индивидуалних произвођача у туристичку инфраструктуру, као што су музеји вина, 

истраживачки центри, уметничке галерије, изложбени центри, винске руте, ресторани и 

смештај; стварање незваничне мреже удружења и клубова, као што је Велики вински клуб у 

дворцу Лангедок, или Удружење младих винских стручњака из Беауне (Бонеа), чији 

заједнички рад доприноси развоју туризма и заједничком иступању на туристичко тржиште. 

Португалска вина су изузетно јака, и у њима се не осећа толико укус воћа, као у 

винима других региона. Због те чињенице ова вина су негде изузетно тражена, а у неким 

земљама као што је САД нису тако популарна. Португалска вина се производе од јако 

великог броја различитих подврсти грожђа, па тако на пример постоји чак 18 врста 

варијација портоа. Због тога ова вина имају нарочиту вредност међу правим љубитељима 

овог пића. 

Слика 2. Вински региони Португала 

 

 

Извор: http://www.winesofportugal.info 
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Португал има два винска региона која су заштићена од стране УНЕСЦО-а као 

светске баштине: Долина Дуро - 2001. године и острво Пико - 2004. године. Прва винска 

регија на свету која је тако и дефинисана је Долина Дуро (1756). Она је и прва која је 

увршћена у светску баштину УНЕСЦО-а То је место где се производи порто, али и одлична, 

мада мање позната, црна вина. Многа газдинства отворена су за туристе, и ту је могуће 

дегустирати Порто. Тамо се налази и Винска академија где се организују дегустације сваке 

врсте, од почетничких до специјалистичких опција. Дуро посетиоцима нуди обилазак 

винарије и то са аудио туром на осам језика. То је сјајан начин да се нешто научи о локалним 

сортама грожђа, историји Портоа и његовој производњи, и да се истовремено ужива у 

аутентичном окружењу.  

Италија има 20 винских реона који су смештени у 103 провинције. Свака провинција 

је поносна на разноликост своје хране и вина. Италија има дугу традицију и велику 

репутацију у производњи вина, а и извози вино више него и једна друга земља. Чувене 

области су Умбрија, Емиља-Романа (50% италијанског извоза у САД), Сардинија, Сицилија, 

Пиједмонт, Тоскана, Венето, долина Аоста... 

Италија има развијену производњу вина, при чему је 25 % укупне производње 

намењено извозу. Самим тим тренутно тржиште вина је преплављено италијанским 

производима. Већина италијанских вина се убраја међу најбоља на свету, па због тога многе 

земље узимају ова вина као основу за упоређивање квалитета својих производа. 

Италија је светски највећи произвођач вина, али је вински туризам релативно 

скорашњи феномен у Италији. До 1993. већина винских произвођача у Италији није хтела да 

призна или је игнорисала туристички потенцијал винске индустрије. Године 1993. Movimento 

del Turismo del Vino - MTV (Италијанска винска туристичка асоцијација) је, да би порасла 

посета винским регијама, је направила слогане "види шта пијеш" и "са снажном вером 

вински подруми могу привући посетиоце као музеји или летовалишта". MTV настоји да 

заштити животну средину и квалитет пољопривреде као и да промовише природни животни 

стил који доводи посетиоца у центар пажње. Међу готово 900 чланова Удружења су неке од 

најпрестижнијих винарија у Италији, изабране на основу врло прецизних карактеристика, од 

којих је први њихов висок квалитет гостопримства посетилаца. 
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Слика 3. Винске регије Италије 

 

 

Извор: http://www. wineexpert.org.uk 

 

Историја производње вина у Мађарској је дуга и богата догађајима, а грожђе се 

узгајало још у 5. веку. Данас, Мађарска се налази на 11 месту са становишта производње 

вина, при чему је више од 50 % укупне производње намењено извозу. На територији  

Слика 4. Вински региони Мађарске 

 

 

Извор: http://budapestwinetasting.com 
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Мађарске се издвајају следећи вински региони: онград, Хајош Баја, Куншаг, Асар-Несмељ, 

Бадачоњ, Балатонфиред-чопак, Балатон фелвидек, Етјек Буда, Мор, Панонхалма, Шомло, 

Шопрон, Балатонбоглар, Печ, Сексард, Вилањ, Букаља, Егер, Матра, Токај, Балатонмелке, 

Толна (Толна). 

Индустрија вина у Шпанији има скоро исто тако дугу традицију као и у Француској. 

Али се вина произведена у ове две земље драстично разликују. Шпанија производи велике 

количине црног вина, шампањца и шерија. Шпанија има највећу површину под виноградима 

од било које земље у свету, а налази се на трећем месту по производњи вина. Амерички увоз 

шпанских вина се у последњих година повећао 75% (http://www.thewinedoctor. 

com/regionalguides/spain.shtml). 

Слика 5. Вински региони Шпаније 

 

 

Извор: http://schiller-wine.blogspot.com 

 

Немачка има 13 винских региона (11 се налази на западу, а 2 региона су у источном 

делу земље). Немачка је најсевернији произвођач вина у Европи. Најбољи виногради се 

налазе дуж река Рајне и Мозел и на стрмим и сунчаним падинама. Немачка вина су углавном 

бела, воћна, са малим процентом алкохола, често слатка. Главнина производње је усмерена 

на слатки ризлинг, који чак има репутацију изузетно слатки. Немачка производи 20% више 

вина од Француске. 
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Слика 6. Вински региони Немачке 

 

 

Извор: http://thewinespot.org/german-wine.html 

 

У наведеним земљама „Старог света“, рурално економско реструктуирање и промене 

потреба код потрошача су били главни фактор у подстицају развоја винског туризма. У 

земљама „Новог света“, нарочито у Сједињеним Америчким Државама, Канади и 

Аустралији, потребе потрошача указују на већу потрошњу вина и на виши квалитет. За 

разлику од Европе вински произвођачи земаља „Новог света“ као што су Сједињене 

Америчке Државе, Нови Зеланд и Аустралија имају велики број учесника у винском туризму. 

На пример, свега 5% произвођача вина у Бургундији су повезани са туризмом, такође, МТВ 

(Италијанска винска туристичка асоцијација) даје податке да је свега 3,2 % произвођача вина 

у Италији активно узело учешће у туризму. За разлику од ових података, у Аустралији 90% 
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произвођача вина нуди могућност дегустације, а 60% новозеландских винарија је отворило 

врата својих подрума у 1995. години (Hall, Sharples, Cambourne, Macionis, 2000). 

Фина мешавина земљишта и климе у Јужној Африци представљају идеално место за 

гајење винове лозе од које се добијају висококвалитетна вина позната широм света. Историја 

вина у тој земљи датира још из 17. века, али је интересовање за вина из ове земље, због 

политичких прилика, увек било отежано. Данас су, међутим ова вина изузетно цењена. 

Годишња производња вина је између 800 и 900 милиона литара (Bruwer, 2003). 

Аустралија се налази на десетом месту светских произвођача вина и њена вина важе 

за најбоља на свету. На четвртом месту је по извозу вина (иза Италије, Француске и 

Шпаније), продајући вина у више од 100 држава широм света остварујући 5,5 милијарди $. 

Аустралија је лидер у комбиновању традиције са новим идејама и техничким иновацијама. У 

Аустралији постоји седам винских области: Нови Јужни Велс (многи сматрају да одавде 

долазе најбоља вина), Северни део, Квинсленд, Јужни део Аустралије (60% производње), 

Тасманија, Викторија и Западни део Аустралије. Први виногради у Аустралији су посађени 

1788. године на малом простору у близини Сиднејске луке. Данас у Аустралији постоји 62 

винска рејона која се простиру на 170.000 хектара. Године 1989. је основана WFA као Fede- 

ration of Australian Winemaker Associations. Наредне године је име промењено у Winemakers' 

Federation of Australia. WFА игра водећу улогу у развоју одрживог винског туризма. 

Приморска клима Новог Зеланда узрокује дуг и спор период сазревања грожђа што 

доводи до добијања врхунског квалитета вина. Цела земља подељена је на 10 главних 

области, a винска индустрија на Новом Зеланду бележи невероватан пораст у последњој 

деценији. У многим винаријама постоје ресторани у којима се служи храна упарена са 

локалним винима. Велики је број фестивала хране и вина, а највећи је Wine Marlborough 

Festival. 

САД-а представља главног произвођача вина на светском тржишту. Састоји се из 

пет великих области: Калифорнија, Долина Напе, Северозападно пацифичка област, 

Вашингтон и Ајдахо представљају области у којима се производи највећа количина вина на 

свету. У САД пуно пажње поклањају на савремене технологије, па су сва њихова врхунска 

вина добијена применом нових метода. Али и упркос томе Американци се јако труде да 

њихова вина у потпуности личе на европска, а нарочито на француска, па иду чак до тога да 

применом нових метода у потпуности копирају чувена француска вина. Вредност винске 

индустрије за регионалну индустрију и за туризам показује и податак да су виногради у 

Долини Напе, Калифорнији, друге најважније туристичке атрактивности у САД после 

Дизниленда. 
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Канада нема тако повољну климу за развој виноградарства као остали региони, али 

са експанзијом винарства у САД и у овој земљи су кренули са производњом јако финих вина. 

Најпознатије области су Онтарио и Британска Колумбија у којима се производе јако добре 

врсте Порта и Шерија, али зато стона вина нису тако доброг квалитета. 

Вина из Чилеа немају репутацију као традиционална европска вина, али многи 

сматрају да ова вина поседују завидан квалитет вредан истраживања. Главна област је Маипо 

долина, са изузетно повољном климом, у којој се производе одлична црна вина, а у скорој 

будућности се очекују и врло квалитетна бела вина. Чиле има 13 јасно идентификованих 

винских региона који се простиру у опсегу од 1000 km од севера ка југу. Вински туризам је у 

последњих неколико година порастао у Чилеу, многе винарије улазе у вински туризам, 

отварају се нови хотели и ресторани. У Чилеу постоји 188 винарија, од којих је 96 укључно у 

туризам (http://www.travelagentcentral.com/chilean-wine-country/wine-tours-chile). 

Аргентина учествује у светској производњи вина са 4,9% и пети је светски 

произвођач. Аргентинска вина почињу да се извозе током 1990-тих година, популарност им и 

даље расте и представљају највећег извозника вина у Јужној Америци. У првих шест месеци 

2010. године 768.846 људи је учествовало у винским путевима Аргентине, што чини пораст 

од 57,7%, у поређењу са 2009. Мендоза (34%), Сан Хуан (14%) и Салта (11%) су аргентинске 

провинције са највећим бројем винских туриста. Ови подаци су публиковани у извештају 

Одељења за туризам Боџес у Аргентини (http://www.winesur.com/news/wine-tourism-grows- in-

argentina). 

Израел је познат као родно место вина, а археолошке ископине доказују да се вино у 

Палестини узгајало пре 4.300 година. Упркос давном почетку вина кроз историју грчка, 

турска и израелска винска производња је била незадовољавајућа. Чињенице су да је 

израелска винска индустрија нестала у периоду од 1600. године и тек 1882. поново су 

подигнути виногради. Неколико дистрикта у Израелу имају винарије са развијеном 

туристичком посетом (пр. Негев, Хаифа-Јерусалимска обала, Голан Хеигтс, Уппер Галилее). 

Неколицина винарија, такође, нуди посетиоцима просторије за дегустацију, простор за 

пикник, винске обиласке, као и могућност куповине неких других домаћих производа 

(маслиново уље, колаче, хлеб). 
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2. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ВИНОГРАДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 

СРБИЈИ 

 

2.1. Развој виноградарства и винарства у Србији 

 

Србија је од давнина производила различите врсте вина, која се много разликују по 

регионима. Историја српског винарства дужа је од 1000 година. Од почетка српске државе у 

8. и 9. веку, а нарочито у доба династије Немањића, од 11. до краја 14. века, српски владари 

посебно су неговали културу гајења винове лозе. У доба цара Душана (1308-1355) донет је 

закон који се односио на справљање вина и његов квалитет, о чему сведочи запис из Повеље 

Стефана Првовенчаног. Цар Душан је поседовао велике винограде и дворски вински подрум 

у близини Призрена. У његово време из винограда и подрума у Великој Хочи вино је 

керамичким виноводом дугим 25 километара допремано све до царских подрума у 

престоницу Призрен. У средњовековној Србији, пехар вина је био дијалог, договор, заклетва, 

опомена, обећање, закон и обичај. Кад су јужне пределе Србије заузели Турци, Срби су се 

селили на север и у доба кнеза Лазара (1329-1389), у другој половини 14. века, главно 

виноградарско средиште постаје Крушевац са околином. За време турске владавине у Србији 

је дошло до уништавања великог дела винограда, јер је конзумирање алкохола код 

муслимана забрањено. После ослобођења од Турака у Србији долази до интензивног развоја 

виноградарства које постаје најзначајнија привредна грана и тако 1848, године, у време 

аустроугарске владавине оснивањем Навиповог подрума по- чиње организована производња 

вина у Србији (Марковић, 2011). 

Српски владари су заслужни за развој српског виноградарства и винарства и у 

модерним временима, нарочито краљ Петар Први Карађорђевић (1844-1921) и његов син 

Александар (1888- 1934). Они су почетком 20. века у централној Србији на Опленцу код 

Тополе подигли на десетине хектара винограда и подрум у коме су производили врхунска 

вина. У близини краљевог подрума постојала је и Венчачка виноградарска задруга која је 

била позната по производњи пенушавог вина, знана као једна од највећих винарија на 

Балкану (http://www.srbi-ja.travel/destinacije/putevi-vina/istorija-vino-gradarstva-i-vinarstva/). 

Забележено је да се вино из Неготина пило и у Бечу. Од 70-тих година 19. века из 

Крајине се извозе квалитетна вина у Француску, Аустроугарску, Немачку, Русију, 

Швајцарску, Румунију и друге земље. Вино је извожено преко пристаништа у Радујевцу, 

бродовима до Бордоа. 
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Виноградарство и винарство Срема је једно од најстаријих и најзначајнијих у овом 

делу Европе. Тако су Карловци своју славу стекли пре свега захваљујући својим 

виноградима и винима која су се пила широм Европе. Вински подруми у Сремским 

Карловцима и Иригу су и данас прави доживљај за путнике и госте. Они су после Првог 

светског рата подизани у виду лагума са дрвеним сводовима. За врење и чување вина 

користила су се искључиво дрвена бурад са дрвеним или металним обручима. И данас се 

може наћи један број подрума са дрвеним судовима, мада се све више прелази на металне. 

Карловчани који су били чувени по својим специјалним винима аусбруху и бермету, су 90-

тих година 20. века обновили производњу ових вина. Технологија прављења чувала се и 

преносила као тајна у карловачким породицима. 

У Србији је пронађен и велики број муљача и преса за грожђе, као и посуда за вино 

из различитих историјских периода. Такође, бројни су и споменици на којима су приказани 

винова лоза, грожђе и берба. 

Најстаријим аутентичним сортама грожђа сматрају се: Прокупац и Тамјаника. 

Прокупац је сорта за црвена вина која је била позната још у раном средњем веку, а Тамјаника 

је мускатна сорта пореклом из Јужне Француске, позната у Србији дуже од 500 година 

(http://www.srbija.travel/destinacije/putevi-vina/put-vina-zupa/). Осим ових сорти, данас се у 

Србији највише узгајају Шардоне, Совињон Блан, Рајнски и италијански ризлинг, Мерло и 

Каберне Совињон. 

Најважнија српска виногорја налазе се у Неготинској крајини (250 км источно од 

Београда), у околини Вршца (100 km североисточно од Београда), на падинама Фрушке Горе 

(80 km северозападно од Београда), у околини Суботице (200 km северно од Београда), 

Шумадији (100 km југозападно од Београда) и Жупи (230 km  југоисточно од Београда). Дугу 

традицију српског винарства су у последњих 10 година обновили бројни приватни 

производачи који су изградили модерне подруме и већ постали познати и изван граница 

Србије (http://www.serbiatourist-guide.com/live/Food_and_drink/Drinks/Wi- ne+?languageId=4). 

У Србији постоје веома повољни агроеколошки услови за гајење винове лозе и 

производњу вина, тако да виноградарство представља значајну грану агроиндустријског 

комплекса у нашој земљи. Највећи део произведеног грожђа прерађује се у вино, које данас 

има посебан значај у свету. Међутим, бројни проблеми већ дужи низ година присутни у 

винарству и виноградарству, довели су до алармантног смањења површина под виноградима 

и низа недостатака везаних за производњу и квалитетет вина. Од великог извозника постали 

смо увозник о чему сведочи чињеница да је количина увезених вина на нашем тржишту већа 

од домаће понуде. 
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С обзиром на то да постоје мале шансе да се значајније повећа површина засада 

винове лозе, потребно је покренути акцију да се бар побољша квалитет вина. 

 

 

2.2 Винородни региони Србије 

 

Винородна  Србија  обухвата  територију  целе  Републике Србије надморске висине 

до 800 m, као и подручја изнад ове надморске висине уколико се она налазе на листи 

рејонираних подручја са већом надморском висином. У оквиру винородне Србије се налазе 

три региона (карта 1): 

1) регион Централна Србија, 

2) регион Војводина, 

3) регион Косово и Метохија. 

Карта 1. Региони винородне Србије – статистички подаци 

 

Извор: РЗС 
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Регионе сачињавају географске целине, па региону Војводине припада територија 

АП Војводине и делова Града Београда северно од река Саве и Дунав. Региону Косова и 

Метохије припадају територије АП Косово и Метохија, док региону Централне Србије 

припадају остали делови територије Републике Србије.  

У оквиру три региона се налази 22 рејона (карта 2) са 77 виногорја и више 

виноградарских оаза. 

Карта 2. Рејони винородне Србије 

 

Извор: РЗС 

 

Предпоставља се да се на целој територији Републике Србије под виновом лозом 

налази око 25 000 хектара. На основу података прикупљених пописом пољопривреде 2012. 

године у Винородној Србији, без региона Косово и Метохија (на подручју територије АП 
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Косово и Метохија попис пољопривреде 2012. није спроведен) има укупно 22 150 хектара 

под виновом лозом. 

У региону Централне Србије винова лоза се гаји на 17 118 хектара, а у региону 

Војовидине на 5 032 хектара. Од површина под виновом лозом које су обухваћене пописом 

пољопривреде 2012. године 77,3% се налази у региону Централне Србија, а 22,7% у региону 

Војводине (Драган, 2013). 

Винске сорте се гаје на 17 483 хектара, што чини око 75,7% укупних површина под 

виноградима. Сорте чије је грожђе намењено потрошњи у свежем стању гаје се на укупно 4 

667 хектара, односно на 24,3% укупних површина под виноградима. У Централној Србији 

стоне сорте се гаје на чак 30,1% површина под виноградима, док се у Војводини стоне сорте 

гаје на 16% површина под виноградима (Драган, 2013). 

У Србији се производњом грожђа бави 80 341 пољопривредно газдинство, 12,7% од 

укупног броја газдинстава у Републици Србији. Пољопривредно газдинство које се бави 

производњом грожђа у просеку има 0,28 хектара под виновом лозом. Просечна површина 

винограда коју обрађује једно газдинство у Централној Србији је 0,23 хектара, док је у 

Војводини она знатно већа и износи 0,85 хектара (Драган, 2013). 

 

 

2.3 Стање виноградартва и винарства 

 

Поред веома повољних природних услова за гајење винове лозе, производња и 

потрошња грожђа у Србији није на задовољавајућем нивоу и заостаје за земљама са сличним 

производним условима. У просеку за период 2002-2011. године производња грожђа је 

износила 368.184 t са варирањима по годинама од 240.643 t у 2005. години до 450.166 t у 

2003. години (табела 3). Уочава се опадање броја родних чокота са 378 милиона (2002. 

године) на 274 милиона чокота у 2011. години. Принос грожђа варира из године у годину, 

највише у зависности од временскиh услова, који у највећој мери утичу на принос, а у 

просеку за посматрани период принос износио је 1,15 килограма по чокоту. 

У 2012. години производња грожђа је износила 149.217 t, док је 2013. произведено 

199.955 t грожђа (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/88/69/09_Poljoprivreda.pdf). 

Производња грожђа у Републици Србији је у 2015. години износила 165.243 t, и већа 

за 34,9% од производње  у 2014. када је износила 134.900 t, што је за 9,7% мање у односу на 

десетогодишњи просек (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/86/29/po16122015.pdf).  
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Како навиде Милић и сарадници (2005), Србија са просечном годишњом 

производњом грожђа од 428.000 t и производњом вина од 241.000 hl у периоду 1992-2003. 

године, учествује са 1,4% у укупној европској производњи грожђа, односно 1,23% у у 

укупној европској производњи вина. Иако се у Србији повећава производња грожђа, ипак се 

производња вина веома значајно смањује. Веома изражено смањење производње вина у 

Србији, поред осталог, је последица транзицијских промена, смањења инвестиционих 

улагања, увоза јефтинијег вина из осталих регија итд. 

 

Табела 3. Кретање производње грожђа у Србији у периоду 2002-2011. године 

 

Године 
Бр.родних 

чокота (милион) 

 

Производња (t) 
 

Принос по чокоту (kg) 

2002 378 394.811 1,04 

2003 367 450.166 1,23 

2004 347 424.511 1,22 

2005 337 240.643 0,71 

2006 322 359.454 1,12 

2007 309 353.343 1,14 

2008 300 372.967 1,24 

2009 291 431.306 1,48 

2010 292 330.070 1,13 

2011 274 324.919 1,19 

Просек 291.7 368.184 1,15 
Извор: webrzs.stat.gov.rs 

 

Да би се обим производње грожђа у Србији задржао на истом нивоу или повећао, 

неопходно је обнављање старих и подизање нових засада винове лозе, за шта су потребна 

веома значајна улагања. До опадања виноградарске производње последњих година долази и 

из разлога што предузећа која су приватизована нису још увек достигла ранији ниво 

организације и производње грожђа. Стога се производња грожђа у највећем обиму остварује 

на ситним породичним газдинствима, углавном још увек на екстензиван начин. Мале 

парцеле под засадима отежавају примену продуктивнијих машина и извођење свих 

потребних агротехничких мера. На висину приноса и квалитет грожђа одражава се и 

недовољна примена средстава за сузбијање болести и штеточина. Застареле сорте и 

сортимент отежавају бољу понуду и стандардни квалитет за тржиште, како домаће, тако и 

инострано. 

Поред тога што има одличне агроеколошке услове за подизање винограда и узгајање 

винове лозе, у Србији се и даље само мали проценат површина налази под виноградима. 

Услед такве ситуације, однос између увоза и извоза тешко ће се променити. Увозно стоно 
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грожђе обара цену домаћем грожђу, које је квалитетније и више класе од увозног. На спољну 

трговину грожђем, као и код већине других пољопривредних производа утичу специфични 

фактори, као што су ограничења саме државе по питању спољне трговине, затим обим 

домаће производње, ниво субвенција од стране државе, као и висина потрошње (Жунић и 

сар., 2012). 

На основу приказане табеле се види да Србија, иако је један од водећих произвођача 

грожђа на западном Балкану и региону она и даље више увози него што извози, односно 

остварује се дефицит у спољнотрговинској размени грожђа са променљивим тенденцијама 

(табела 4). 

 

Табела 4. Извоз и увоз грожђа у Србији и нето трговина у периоду 2006-2011. године 

Године Увоз (t) Извоз (t) Нето трговина (t) 

2006 239,70 14.381,00 132,40 

2007 213,90 22.340,90 110,20 

2008 825,40 14.147,90 423,90 

2009 880,10 10.500,10 327,10 

2010 728,20 13.734,80 490,90 

2011 906,70 14.329,30 433,60 

Просек 2006-2011. 632,33 14905,66 319,68 
Извор: webrzs.stat.gov.rs 

 

Поред веома повољних услова за гајење винове лозе, производња и потрошња 

грожђа и вина у Србији није на задовољавајућем нивоу, а пре свега, због многобројних  

ограничавајућих фактора, са којима се произвођачи сусрећу. Један од основних 

ограничавајућих фактора јесте велика старост винограда (стари и преко 30 година), као и 

недостатак средстава за нова улагања. Поред тога, јавља се и веома мала примена 

савремених технологија производње, као и лош сортимент, на основу којега је отежан извоз 

домаћих вина. Отежан приступ различитим сегментима тржишта јавља се, пре свега, због 

недовољне едукације произвођача, односно непознавања основних потреба потрошача, 

односно тржишта (Жунић и сар., 2012). 

 

 

2.4 Перспективе развоја 

 

Да би се обим производње грожђа у Србији задржао на истом нивоу или повећао, 

неопходно је обнављање старих и подизање нових засада винове лозе, за шта су потребна 
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веома значајна улагања. До опадања виноградарске производње последњих година долази и 

из разлога што предузећа која су приватизована нису још увек достигла ранији ниво 

организације и производње грожђа. Стога се производња грожђа у највећем обиму остварује 

на ситним породичним газдинствима, углавном још увек на екстензиван начин. Мале 

парцеле под засадима отежавају примену продуктивнијих машина и извођење свих 

потребних агротехничких мера. На висину приноса и квалитет грожђа одражава се и 

недовољна примена средстава за сузбијање болести и штеточина. Застареле сорте и 

сортимент отежавају бољу понуду и стандардни квалитет за тржиште, како домаће, тако и 

инострано. 

Виноградарска производња је веома распрострањена у свету, а посебно у Европи. 

Виноградарство представља високоинтензивну грану пољопривреде, која захтева значајно 

улагање капитала, као и велико ангажовање живог рада по јединици производа што може 

довести до запошљавања великог броја људи и утицати на смањење незапослености у 

руралним подручјима. 

Последњих година уочена је тенденција опадања површина под виноградима, не 

само у Србији, већ и код већине водећих земаља произвођача вина, као што су Француска, 

Италија, Шпанија и др. Насупрот овога, имамо формирање неких нових засада, са 

иновативним, савременим сортиментом и модерним узгојним облицима, који представљају  

основу за производњу квалитетни и врхунских вина, која се све више траже. 

Србија годишње увози око 20 милиона литара вина. Наша земља, међутим, тешко 

или никако не успева да оствари своју извозну квоту за вино. Извоз вина из Србије генерално 

расте, нарочито на тржиште Руске Федерације. Домаћи произвођачи вина изложени су 

великој конкуренцији не само на страном већ и на домаћем тржишту јер у промету на једну 

боцу вина произведеног у Србији долазе две, па чак и три флаше страног вина, из 

Македоније, Хрватске, Италије, Француске и других земаља.  Потрошња вина и свежег 

грожђа у Србији је ниска у поређењу с другим земљама и износи свега 2,24 килограма по 

глави становника, док је потрошња вина 3,03 литра по становнику 

(http://marketnetwork.rs/retail/analiza/1523-kvalitet-se-ne-dokazuje-visokom-cenom). 

Из свега, горе наведеног, лако се увиђа да је узгајање винове лозе и производња вина 

врло опипљив потенцијал Србије, који може бити истински изазов у правцу стварања веће 

препознатљивости вина из појединих виногорја Србије. Зато је важно бити свестан важносту 

порекла производа и значаја узгоја винове лозе у здравој, незагађеној средини. Савремени 

потрошач је све захтевнији и све више еколошки свестан. Будућност тржишта, нарочито 

прехрамбених производа, припадаће, пре свега, онима који купцима могу да понуде здравије 
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производе са јасно истакнутим пореклом сировине. Србија, са великим неискоришћеним 

обрадивим површинама, које нису значајније хемијски третиране, има прилику да узгаја 

најбољу винову лозу и створи вина врхунског квалитета 

(http://www.wineq.org/index.php?p=99). 

Важно би било паралелно радити на подизању свести стручне и опште јавности о 

значају развоја виноградарства и винарства. Укључивањем свих заинтересованих 

институција за ову област у дикусију, сматрамо да можемо да подстакнемо развој 

потенцијала виноградарства и винарства у Србији. Подстицај и подршка виноградарима у 

подизању нових засада и помоћ у пласирању производа на тржишту Србије, али и шире, 

свакако представља реалан изазов и циљ. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ВИНОГРАДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 

ВОЈВОДИНИ 

 

3.1. Историјат развоја 

 

Историја виноградарства Војводине датира још из 1927. године. Тако дуг период 

успешног виноградарења, показује, да подручје Војводине пружа идеалне агроеколошке 

услове за гајење винове лозе. Многобројни су терени и значајне површине, које се могу 

искористити за прозводњу грожђа. Захваљујући томе, традиција виноградарења у Војводини, 

је дуга и богата, што произилази из историјског развоја, када је виноградарство имало велике 

успоне, али и изузетне кризе. 

По добром квалитету, карловачко вино се помиње још 1553. године у путопису за 

Цариград, Антуна Вранчића (Лазић, 1982). Велики просперитет, фрушкогорско 

виноградсртво доживљава у 17. и 18. столећу, када је ово подручје под аустроугарском 

владавином. Тада се интензивно развија виноградарство око манастира, који су у то време 

ојачали и имали велике поседе. У Бечу је било познато и цењено „Сремско вино” и 

„Karlovitcerotwein”. На подручју Фрушке Горе у то време су велике површине под 

виноградима, На пример у атару Сремских Карловаца, 1780. год., утврђена је површина од 

2391 јутара под виноградима, а 1882. године има максималних 2982 катастарска јутра 

винограда. 

О развоју виноградарства у Банату, нешто је мање писаних података. Познато је да о 

постојању винограда у вршачком крају пише Антун Вранчић. О вршачким виноградима 

пише и турски путописац Евлија Челебија, посетивши Вршац 1560. и 1564. године 

(Милошев, 1966). Просперитет виноградарства, дошао је до изражаја колонизацијом Немаца, 

управо у виноградарска подручја Баната. Они су интензивно подизали винограде, па је у 18. 

веку, за аустроугарско тржиште, овај простор уствари значајан снабдевач винима. 

Познато је и гласовито било вино „Verschezwein”. Средином 19. века, страдали су 

виногради на везаном земљишту, али су засађене значајне површине (око 1 000 hа) под 

виновом лозом на живом песку. Истовремено, саграђени су и подрумски каацитети 

„Хелветиа”, „Лагерхаус” и мноштво других у Вршцу и околним местима, тако да су 

подрумски капацитети, сигурно били између 1000 и 2000 вагона. 
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Виноградарство Суботичко-хоргошке пашчаре, такође има дугу традицију. Према 

писаним документима из 1702. године, регистровано је на песку 59 hа винограда, а 1779. 

године било је већ 1553 hа винограда. 

У виноградима Фрушке Горе, а вероватно и на подручју Војводине, гајене су следеће 

сорте (Лазић, 1982): 

- Црне: Зеленика, Скадарка, Волујак (Волујарка), Чавчица (Чавка), Месан, 

Шишуља, Пандур, Шпицуља, Ранка, Грашац, Балента, Тамјаника црна, Шљива 

грожђе, Волово око. 

- Беле: Сланкаменка, Грашац, Смедеревка, Скадарка бела, Месан, Тамјаника, Бела 

динка, Першун грожђе, Дренак, Радовинка. 

- Црвене: Ружица, Динка, Руменика, Липа грожђе, Црвени дренак, Ђинђува. 

Интересантно је, да у сортименту преовлађују обојене (црне и црвене) сорте, које су 

после другог светског рата, из неких непознатих разлога, потиснуте у други план. 

Кризни периоди у историјату виноградарства Војводине, условљени су, са једне 

стране друштвеним превирањима (владавина Турака, ратови и сл.), али и неповољним 

природним чиниоцима (филоксера, гљивичне болести). Периоди кризе, углавном су успешно 

преброђени, а виноградаство, из њих је излазило ново, квалитетно обогаћено и осавремењено 

(Лазић и сар., 1976). 

Тако је и после Другог светског рата, почео нови период обнове виноградарства, 

карактеристичан по револуционарним променама у начину гајења винове лозе и по новом 

сортименту. 

Квалитетно, врло велике промене, у две деценије након Другог светског рата, 

огледају се у густини садње, узгојним облицима и сортименту. Увођењем механизације у 

обради и одржавању земљишта у винограду, размак редова се повећава. Међуредно 

растојање је дириговано техничким условима, а не биолошким потребама винове лозе. 

Потреба за развијенијим системима узгоја, произашла је и због промена у 

сортименту. Наиме, у производњу се све више уводе квалитетне винске, али и стоне сорте, 

које захтевају мешовиту или дугу резидбу. Остварити такву резидбу, могуће је на развијеним 

узгојним облицима чокота, а то значи и примену шпалирске потпоре. 

Иако, виноградарство после Другог светског рата доживљава велике квантитативне 

и квалитативне промене, ипак од 1954. године, до данас, бележи се, непрекидно опадање 

површина под виновом лозом. 
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3.2. Виноградарски рејони Војводине 

 

У оквиру региона Војводина се налази 7 рејона (карта 3): 

1.  Сремски рејон, 

2.  Суботички рејон, 

3.  Рејон Телечка, 

4.  Потиски рејон, 

5.  Банатски рејон, 

6.  Јужнобанатски рејон, 

7.  Бачки рејон. 

Сремски рејон се налази на падинама Фрушке горе окренутих ка рекама Дунаву и 

Сави, искључујући подручје националног парка „Фрушка  гора“.  Већи део рејона се 

простире на надморским висинама од 70 до 270 m, али се предео где се простире виногорје и 

где се налазе виногради углавном налази на надморским висинама од 90 до 270 m. У оквиру 

Сремског рејона се налази Фрушкогорско виногорје. 

Под виноградима у Сремском рејону се налази 2215,55 хектара, од чега у оквиру 

Фрушкогорског виногорја 1865,67 хектара. Доминира производња винског грожђа која у 

рејону чини 84%, а у виногорју 85% од укупних површина под виноградима. 

У овом рејону 2.200 газдинстава поседују винограде, што чини  свега  око  5,29% од 

укупног броја пољопривредних газдинстава. Највећи број виноградара, односно винограда се 

налазе у општини Шид. 

Суботички рејон обухвата песковите терене Суботичко - хоргошке пешчаре на 

крајњем северу Републике Србије уз границу са Републиком Мађарском. Суботички рејон се 

састоји из два одвојена дела: западни и источни део. У његовом саставу се налазе три 

виногорја: Риђичко, Палићко и Хоргошко. 

У рејону се налази 312 хектара винограда. Највише винограда се налази у Палићком 

виногорју (197 хектара). У овом рејону 447 газдинстава поседују винограде, што чини 5,44% 

од укупног броја пољопривредних газдинстава. Највећи број виноградара, и највеће 

површине под виноградима се налазе у општини Суботица. 
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Карта 3. Рејони и виногорја Војводине - статистички подаци 

 

Извор: РЗС 

 

 

Рејон Телечка се налази у централном делу Бачке, на територији Телечке косе и 

Телечке висоравни. У оквиру рејона се налазе три виногорја: Западнотелечко (Телечка коса), 

Централнотелечко (Бачка Топола), Источнотелечко (Мали Иђош). 

На основу пописа пољопривреде из 2012. године у рејону Телечка има 115,23 ha 

винограда. На чак 35% површина винограда се гаје стоне сорте, што је изузетно велико 
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учешће у односу на просек Србије, посебно када се има у виду да климатски фактори у овом 

рејону нису фаворизујући за производњу стоног грожђа. 

У овом рејону 334 газдинстава поседују винограде, што чини свега 1,99 % од 

укупног броја пољопривредних газдинстава. 

Потиски рејон обухвата виноградарске терене источне Бачке и западног Баната у 

близини реке Тисе и простире се на северу од Кањиже до ушћа реке Тисе у Дунав. Рејон 

заузима подручје дуж реке Тисе, која има значајан утицај на микро климу рејона и квалитет 

произведеног грожђа. У оквиру рејона се налазе три виногорја: Севернопотиско, 

Средњепотиско и Јужнопотиско. 

Под виноградима у Потиском рејну се налази 309 хектара, од чега највише у 

Севернопотиском виногорју (114,84 хектара) и општини Чока (94,22). 

У овом рејону 895 газдинстава поседују винограде, што чини око 3,49 % од укупног 

броја пољопривредних газдинстава. 

Банатски рејон се простире у Банату, а састоји од оаза које су груписане у 

Кикиндско виногорје и Средњебанатско виногорје. 

У  оквиру  рејона  се  налази  132  хектара  винограда  у општинама Кикинда и 

Зрењанин. Стоне сорте се гаје на више од 36% површина под виноградима. У Банатском 

рејону виноградарском производњом се бави 800 пољопривредних газдинстава, односно око 

6,7 % од укупног броја пољопривредних газдинстава.  

Јужнобанатски рејон се налази у југоисточном делу региона Војводина на 

западним обронцима Вршачких планина и на простору Делиблатске пешчаре. Рејон се 

налази у претежно равничарским пределима, а у североисточном делу рејона доминира 

брдовито узвишење по називу Вршачке планине (641 m), које се простиру правцем исток – 

запад у дужини од 18 km и стварају повољне услове за гајење винове лозе. У југоисточном 

делу рејона се налазе виногради где се преплићу земљишни и климатски утицаји карпатских 

планина, реке Дунава и Делиблатске пешчаре. У оквиру рејона се налазе три виногорја: 

Вршачко, Белоцркванско и Делиблатска пешчара. 

У Јужнобанатском рејону под виноградима се налази 1730,69 хектара, од чега се у 

оквиру Вршачког виногорја налази 1405,48 хектара винограда. 

У  овом  рејону  786  газдинстава  поседују  винограде,  а просечна површина 

винограда у оквиру једног газдинста износи 2,2 хектара. Највећи број виноградара и 

винограда се налази у општини Вршац. 

Бачки рејон се простире у Бачкој и састоји од три оазе: Темерин, Бачки Моноштор 

и Каравуково. 
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У оквиру рејона се налази свега 18,87 хектара винограда од чега око 60% са винским 

сортама. Највише винограда се налази у општини Бачки Моноштор. У овом рејону 325 

газдинстава поседују винограде, што чини свега око 2,33 % од укупног броја 

пољопривредних газдинстава. 

 

 

3.3. Садашње стање у виноградарству Војводине 

 

Територија Војводине је с обзиром на положај, традицију гајења, еколошке услове, 

повољни- ја за гајење белих него сорти обојене покожице. Због тога у виноградарским 

рејонима Војводине доминирају беле винске сорте. Доминирају сорте за квалитетна и 

врхунска бела вина: ризлинг италијански, ризлинг рајнски, шардоне, совињон, траминац, 

мускат отонел, силванац зелени. Присутне су и нове беле винске сорте попут жупљанке, 

неопланте, сирмијума. Од сорти за обична бела вина највише има ружице црвене (динке), 

сланкаменке и др. Сорте за обојена вина су заступљене у много мањој мери и то у појединим 

локалитетима. Заступљене су сорте мерло, каберне совињон, гаме црни, скадарка, франковка 

и др. Присутне су и неке нове сорте за обојена вина попут пробуса, руменке и др. Вина 

Војводине су западњачког типа углавном са мање алкохола, мање екстракта, више укупних 

киселина, зеленожуте и жутозелене боје, врло питка, хармонична. Посебно се квалитетом 

истичу вина траминца, мускат отонела, силванца, затим вина типа ризлинга и шардонеа 

(Жунић, 2003). 

Од сорти винове лозе које се данас највише гаје на првом месту се налази 

италијански ризлинг чије је учешће у укупним површинама 57%, затим жупљанка са 8,8%, 

рајнски ризлинг 6,8%, као и сорте из групе пинот. Укупан број чокота креће се око 

58.000.000 са којих се произведе просечно око 87.000 t грожђа (Пивац, 2012). 

Највећи допринос развоју, повећању квалитета и обима производње грожђа даје 

научно-истраживачки рад из области виноградарства који се обавља на Пољопривредном 

факултету у Новом Саду. 

Према подацима Републичког завода за статистику, површине под виноградима у 

2009. години у Војводини биле су 9.817 hа. Наведене укупне површине под виноградима су 

смањене у односу на 1999. годину за више од 2.000 hа. До крчења је дошло због неповољне 

старосне структуре, неадекватног сортимента, а највише због лоше економске политике 

према овој грани пољопривреде (висине откупне цене грожђа, неуредна исплата, неповољно 

кредитирање, неконтролисан увоз грожђа и вина итд.) (Пивац, 2012). 
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У последњих десетак година, након пропадања плантажа друштвених винограда, 

јавља се приличан број индивидуалних произвођача грожђа и вина са савременим засадима и 

врхунском производњом вина. Већина површина винограда и производње грожђа (око 72%) 

је на породичним (индивидуалним) пољопривредним газдинствима. Старост винограда је у 

просеку око 25 година, са стопом нестајања засада од 3% годишње. Просечна производња 

винског грожђа је око 75 хиљада тона, односно 200.000 хектолитара вина (1999-2009). 

Производња грожђа, односно подизање нових засада винограда у неколико задњих 

година је потпомогнуто од стране Владе Републике Србије у виду подстицајних 

бесповратних средстава за садни материјал. 

Производња грожђа је изразито радно-интензивна, у просеку за двадесет пута већа 

од производње пшенице. На њену економичност утичу високи производни трошкови. 

Произведено вино знатно се разликује по квалитету, од врхунских вина па све до вина лошег 

квалитета, као последица слабе контроле, како у подизању винограда тако и у промету вина 

(подаци добијени у Извршном већу Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду) 

(Пивац, 2012). 

Статистички подаци показују тенденцију смањивања виноградарских површина. 

Узрок треба тражити у недостатку радне снаге, потребама за великим инвестицијама и 

нестабилном тржишту. Годишња производња грожђа показује изразиту променљивост, што 

је резултат зависности приноса од временских услова. 

 

Табела 5. Виногради, производња грожђа и вина у Војводини од 1999. до 2014. године 

Год. Укупно Површина винограда, ха Чокоти (у мил.) Производња 

(у хиљ.тона) 

Принос по 

чокоту (у кг) 

Вино (у 

хиљ.л.) 
На америчкој 

подлози 

Домаћа 

лоза 

Хибриди Укупно Способни за 

род 

1999. 11882 9638 1976 270 58 55 62 1,1 15355 

2000. 11869 9451 2159 259 58 55 71 1,3 22845 

2001. 11653 9146 2247 260 56 53 80 1,5 33450 

2002. 11678 9244 2171 263 56 52 67 1,3 23645 

2003. 11450 9076 2135 239 54 51 89 1,8 26812 

2004. 11119 8808 2078 233 51 48 81 1,7 19321 

2005. 10875    50 47 53 1,1 16555 

2006. 10505    49 45 63 1,4 21473 

2007. 10016    47 44 68 1,5 24048 

2008. 9952    46 43 77 1,8 28096 

2009. 9817    46 43 84 2,0 26601 

2012.       37 1,9 16589 

2013.       51 1,8 24832 

2014.       25 1,9 14593 

Извор: Статистички годишњаци Србије, 1999, 2001, 2006, 2009, 2016 Републички завод за статистику 
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3.4. Перспективе развоја виноградарства и производња вина на 

територији Војводине 

 

Како у Србији, тако и у Војводини, запажа се тенденција опадања виноградарских 

површина, а виноградарска струка је ограничена на мале површине, препуштена „сама себи”, 

без подршке у процесу тражења излаза из кризе. Природне могућности превазилазе садашње 

стање, за минимум пет пута. 

Ако се крене од тога да постоји огроман земљишни и климатски потенцијал за 

производњу грожђа у Војводини, врло брзо треба обновити површине, које су не тако давно 

биле виногради. Како се друштвени сектор, постепено приватизује и гаси, неопходно је, 

приватни сектор усмерити, законски регулисати и финансијско-економски ојачати, јер исти 

мора преузети у потпуности виноградарску струку. 

Један од првих корака у обнови виноградарства Војводине треба да буде израда 

катастра. Основа може и мора бити реонизација, која је урађена 1973. године. Мора се 

урадити и потврдити стратегија виноградарства од стране државе и владе. У обнову 

виноградарства морају бити укључени људи из науке, струке и праксе. Њихове ставове 

морају подржати одговарајућа министарства. 

Данас имамо приватне произвођаче, до нивоа флаширања и промета вина. Да би се 

експонирали према трећем лицу, треба наћи и регулисати начин обједињавања појединачних 

виноградара и винара у асоцијације - групације, које ће имати већу снагу у односу на 

појединца. 

Нови виногради, морају се подизати по савременим принципима, јер више пажње 

треба посветити квалитету грожђа. Густина садње треба да обезбеди већи број биљака по 

јединици површине, како би се чокоти оптеретили мањим приносом, а бољим квалитетом 

грожђа. У последњој деценији и код нас се настоји повећати број биљака по јединици 

површине, јер се тиме омогућује постизање жељеног приноса са мањим индивидуалним 

оптерећењем чокота. То доприноси мањем напрезању биљака, што је посебно важно у 

случајевима стресних услова као што су суша или мањи број сунчаних сати у вегетацији. 

Стресни услови се дешавају повремено и без најаве, а имају негативан утицај не само на 

висину приноса, него и на квалитет вина, а исто тако и на дуговечност биљака. 

Наравно, мања међуредна растојања захтевају увођење у винограде, такве 

механизације, која пролази кроз редове од 2,0 до 2,2 m, а при томе има велику снагу. Узгојни 
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облик чокота се поједностављује и у потпуности подређује примени савремене механизације. 

Дакле, учешће ручног рада се мора свести на најмању меру, ако се већ не може избећи. 

Неопходно је у виноградарске реоне Војводине, само вратити оне сорте, које су 

гајене у прошлости. У том случају, своје место би заузеле сорте као што су: совињон, 

бургундац бели и сиви, траминац, ризлинг ит., шасла, сланкаменка, креаца, ружица. Од 

обојених сорти биле би то: бургундац црни, франковка, кадарка, гаме, португизац и др. 

Наравно, сортимент би попуниле и нове сорте, као што су: жупљанка, неопланта, пробус, 

петра, сила, али и ризлинг рајнски, шардоне, каберне совињон, мерло и сл. (Циндрић, 2004). 

Нове могућности за унапређење нашег виноградарства је отворио недавно усвојен 

савремен закон о воћном и лозном садном материјалу (Службени гласник Р. Србије бр. 

18/05), којим се уводе норме Европске Уније и у нашу расадничарску праксу. 

Од изузетне важности за перспективу и унапређење нашег виноградарства треба да 

буде формирање матичних засада, који имају висок генетички потенцијал, да су здрави, тј., 

да нису заражени са вирусним и другим опасним болестима, које се преносе вегетативним 

размножавањем. 

На основу изнетог можемо рећи да се поред великих криза, успона и падова, 

виноградарство Војводине у прошлости и може се окарактерисати, као врло успешна 

привредна грана ових простора. Производи винове лозе из Војводине, пронели су славу, по 

целокупном европском простору, па и шире. Дакле, овде постоје изузетни погодни, 

климатски и земљишни услови за производњу врло квалитетног грожђа. Уз примену 

одговарајуће технологије, резултати су неминовни. Па и поред тога, у последњих стотинак 

година, бележи се непрекидно смањење површина под виновом лозом. Земљишни и 

климатски услови се нису толико изменили, да би оспорили гајење винове лозе. Произилази, 

да однос друштва и власти према пољопривреди није одговарајућ и отуда проистиче, да 

Србија и Војводина постају простор где се користи грожђе и вино из увоза, а при томе 

сумњивог и лошег квалитета. 

Виноградарство Војводине у наредном периоду мора да се обогати са значајним 

виноградарским површинама, посађеним на савременим принципима и са квалитетним 

садним материјалом. Дакле, садни материјал треба да је квалитетног и сертификованог 

порекла. 
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4. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ВИНСКОГ ТУРИЗМА И ПУТЕВА ВИНА У 

ВОЈВОДИНИ 

 

4.1. Виноградарство и винарство у туризму Војводине – стање и 

потенцијали 

 

Вински туризам је спона између винарства и туризма. Вино је важна компонента 

атрактивности туристичке дестинације и може бити главни мотивациони фактор за 

посетиоце. За винску индустрију, вински туризам је веома важан пут за успостављање веза са 

потрошачима који желе да из прве руке доживе причу о грожђу, док за многе мале винарије, 

директна продаја посетиоцима у винским подрумима је основ њиховог пословног успеха. 

Термин вински туризам користе две индустрије од којих свака има битно учешће у 

регионалној економији, окружењу и начину живота (Hall, Sharples, Cambourne, Macionis, 

2000). 

Вински туризам је све актуелнији у последње време, јер се на туристичком тржишту 

се јавила нова врста туриста којима је обилазак винских региона постао примарни разлог 

посете и задржавања у одређеној регији. Ова врста туризма обједињује винску културу 

региона: “од засада, преко подрума, до чаше” и све аспекте туристичке привреде. 

Посетиоцима се пружа јединствено чулно искуство уз могућност упознавања и презентације 

одређеног виноградарског подручја и његових карактеристика. 

Вински туризам је културно аутентичан с обзиром да укључује стил живота повезан 

са вином и јелом, повод је за бројне фестивале посвећене вину, утиче на архитектуру насеља, 

едукативан је с обзиром да пружа могућност да се научи о технологији производње вина, 

врстама вина, оцењивању вина, романтичан због чињенице да вино, јело и привлачно 

окружење подстичу пријатно расположење. 

У случају наше земље, па самим тим и Војводине, вински туризам би се могао 

дефинисати као посета винаријама и винским манифестацијама са основним мотивом -

дегустација вина и уживање у домаће произведеној храни и специјалитетима. 

Број винарија у Војводини се стално повећава, а услуге које нуде су различите. 

Најчешћа услуга је дегустација вина, али се све већи број винарија опредељује за 

осавремењивање своје туристичке понуде. Неке винарије су већ доста урадиле на 

побољшању своје понуде, а већина настоји да туристички адекватно уклопи скуп поступака у 

скоријој будућности (нпр. обилазак винограда, учествовање у пословима везаним за бербу и 
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производњу вина, обилазак природних/културно-историјских локалитета у окружењу), 

приближавајући се тиме правом винском туризму. 

Број посетилаца у винаријама се креће од неколико стотина до 20.000 годишње 

колико их има у винском подруму “Вински двор” и у винарији “Живановић” у Сремским 

Карловцима (Пивац, Ромелић, Кошић, 2009). Винарије не воде евиденцију посетилаца, тако 

да се тачан број туриста који учествују у винском туризму не зна. 

Винари, залазећи у сфере туризма, постају свесни да су економске и социјалне 

користи од винског туризма велике. Оне би се састојале у следећем: 

- повећан број посетилаца (домаћих и страних) и поновне посете, 

- већа дужина боравка и већа потрошња посетилаца, 

- веће задовољство посетиоца због повећане предузимљивости према 

туристима, 

- повећана тражња за продају вина “из подрума” (www.wfa.org.au). 

 

 

4.1.1. Подрумарство  

 

За прераду грожђа, негу и чување вина на првом месту је потребно имати 

одговарајуће подрумске просторије. Развој виноградарства и винарства прати и развој 

подрумарства. Подрум, у ужем смислу, подразумева просторију у којој ће вино сазревати, а 

зрело вино се чувати. У ширем смислу, то су и друге нужне просторије, пре свега оне у 

којима ће се цедити грожђе и добијати шира и која се назива цедница и просторија у којој ће 

шира или кљук преврети. Најпогоднија топлота за подрум у којем се зрело вино смешта је 

12°С. Младом вину је потребна нешто виша температура од 12°С-16°С, јер се у таквој 

топлоти вино доста брзо развија и не излаже се винским болестима. Битно је да ова одељења 

буду међусобно одвојена (Пивац, 2012). 

Стари виноградари, у пределима са иловастом земљом или од чврстог песка копали 

су подруме, обично у брегу, на коме се виноград налазио. Тако су настали лагуми. Поред 

ових, у равничарском терену, прављени су подруми у облику трапа, где су само зидови у 

земљи, док је таваница равна са земљом, а кров над земљом. У недостатку потребних 

средстава, а у зависности од положаја земљишта, подруми су грађени испод стамбених 

зграда. 

Подруми који су грађени средином 20. века технички су савременији, већих су 

запремина и нису под земљом. У овакве подруме уносе се савремене муљаче за грожђе, на 

http://www.wfa.org.au/
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ручни и електрични погон. За цеђење кљука користе се савремене пресе и савремене пумпе 

за претакање вина. Нови трендови подразумевају веће подруме (винарије) са више одељења. 

 

Слика 7. Стари и нови подрум 

 

Извор: Пивац, 2012. 

 

Може се рећи да постоје једноставнији или импровизовани вински подруми који 

омогућавају производњу мањих количина вина које се углавном попију до краја пролећа 

следеће године. Међутим, уколико се ради о организованој производњи вина намењеног 

тржишту, тада би требало располагати одређеним просторијама у оквиру винског подрума 

које омогућавају прераду грожђа у вино, чување вина, обраду и припрему вина за 

финализацију и испоруку тржишту. Подруми могу бити подземни, надземни и комбиновани. 

Оно што им је заједничко јесте то да морају да имају одређена одељења: радионицу у којој се 

прерађује грожђе, врионицу која треба да има одељења за превирање шире и кљука, одељење 

за нова вина, одељење за стара вина, одељење за дестилацију, одељење за разливање пића у 

боце, евентуално лабораторију, салу за дегустацију и продају вина итд. Свако од ових 

одељења захтева одређену температуру, релативну влажност, вентилацију како би успешно 

одговорило намени. Приликом изградње подрума требало би консултовати енологе чије 

захтеве би требало да испоштују грађевински инжењери и архитекте, а важну улогу имају и 

машински инжењери који се баве климатизацијом просторија. Требало би правилно одабрати 

макро и микролокацију за вински подрум. Такође, требало би обратити пажњу и на правац 

пружања подрума у односу на стране света. Обавезно треба водити рачуна приликом 

пројектовања капацитета подрума о евентуалним залихама и тзв. манипулативном простору 

који се може кретати и до 30% од укупног капацитета подрума. Градњу подрума треба 

извести тако да је евентуално проширење капацитета лако изводљиво. Поред потребне 
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опреме за прераду грожђа и алкохолну ферментацију шире и кљука, неопходна је повремена 

контрола квалитета вина која се обавља пробом вина (дегустацијом) и одређивањем садржаја 

алкохола, сумпордиоксида, испарљивих киселина и свакако стабилности вина пре разливања 

у боце (Марковић, 2011). 

Најзначајнија производња и прерада се одвијају у Навиповом предузећу 

„Фрушкогорац“ чије је седиште у Петроварадину, а такође, значајне активности везују се и 

за Земљорадничку задругу у Сремским Карловцима. Значајно место у производњи вина имао 

је и „Подрум Ириг“. 

Посебно занимљив амбијент представља подрум у тзв. старом двору у дворишту 

Патријаршије у Сремским Карловцима, чија вина буде знатижељу многих посетилаца. 

Сваки индивидуални произвођач има свој подрум. У Сремским Карловцима свака 

старија кућа је грађена са винским подрумом. Тако и данас домаћинства располажу са око 

400 подрума. Међутим, већина подрума, пратећи стање винограда, данас је ван функције, а 

тек мањи број (десетак) одржава традиционалну прераду вина. 

На почетку пута за манастир Месић налази се велики вински подрум „Хелветиа“ 

који је 1880. саградио и опремио швајцарски трговац вином Бернхард Штауб. Подрум је 

капацитета 10.000 hl. Та година се може узети као почетак развоја савременог подрумарства 

у Вршцу. Поред овог подрума, највећег до тада у овом подручју, саграђени су и многи мањи 

подруми у граду и околним местима, тако да је скоро сваки виноградар имао и свој подрум. 

Вршачки виногради су 1968. године изградили нови подрум капацитета 2.000 вагона 

који има савремену опрему и механизован начин производње. Подрум Вршачких винограда 

је и даље један од симбола винарства код нас. Подрум је направљен у облику слова ипсилон - 

по почетном слову некадашње ознаке за нашу земљу - Југославију. Један је од три највећа 

винска подрума под једним кровом у Европи, друга два су у Листелу у Француској и 

Логрању у Шпанији. Подрум има пет галерија, од којих је једна под земљом. Величину 

подрума илуструје податак да би он могао да прими 200 хиљада људи (www.vvinogradi.co.rs). 

У Гудурици се налазе још два подрума Вршачких винограда. Подрум пријатељства 

или подрум Јохана Теца (Тецов подрум) је подигнут 1871. године. У овом подруму може да 

се смести 168.396 литара вина у храстовим бурадима. Беров подрум је подигнут 1875. 

године, саградио га је Роберт Бер, а данас је у потпуности цео објекат прилагођен за вински 

туризам. Подрум је оспособљен за дегустације вина, о у просторијама у згради су, такође 

могуће дегустације, ручкови, а направљена је и сувенирница. Колико је виноградарство 

значајно за овај град, сведоче и чињенице да је винова лоза у грбу града од 1804, а низ 

детаља на фасадама старих кућа има мотив грожђа. 
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Винарија „Чока“ је основана 1903. године и тада њен власник Ледерер почиње 

изградњу винског подрума који данас припада највећим и најлепшим подрумима подземног 

типа на Балкану. На самом улазу у подрум налази се натпис „In vino veritas“ који су браћа 

Ледерер на свом грбу, поред својих имена, утиснули у гвоздену капију. Она већ више од 

једног века чува тајну храстових буради и седам хладних винских улица, које се налазе на 4 

метра испод нивоа реке Тисе. Изградња другог дела подрума завршена је 1908. године. У 

њему су смештени бетонски судови који су изнутра обложени плочицама. У данас већ 

чувеном бурету које може да прими 67.000 литара вина. Године 1912. завршена је изградња и 

последњег, по многима најлепшег дела подрума, у којем дрвена храстова бурад чине чувених 

седам улица. Свака од тих улица носила је назив одређене сорте грожђа. О споју традиције и 

савременог, у винском подруму највише сведочи начин чувања вина, који поред храстових 

буради подразумева и челичне судове смештене у посебне радне улице (http://www.vinari- 

jacoka.rs/sr/o_nama.html). 

Носилац виноградарске производње суботичко-хоргошког рејона је био Подрум 

Палић, који се тренутно налази под стечајем, а део његовог простора користи ново отворена 

винарија Живојина Ђорђевића – „World of Wine“ или Свет вина (WОW). Подрум Палић је 

био је носилац заштите географског порекла вина и виноградарско-воћарске производње у 

региону Суботичко-хоргошке пешчаре (http://www.srbija.travel/destinacije/putevi-vina/put-

vina-palic/). 

Винарија Живојина Ђорђевића „Свет вина“ располаже са подрумским капацитетом 

од 12.000.000 литара, линијом за пуњење вина, магацинским просторима, као и 225 хектара 

песковитог земљишта у региону Палића где се гаји бело грожђе, а у Неготинској крајини 

поседује око 200 хектара на којима расте црно грожђе.  

 

 

4.1.2. Музеји  

 

Музеји представљају важан облик свести о значењу прошлости. Они су сведоци 

континуитета човечанства, њихов суштински смисао је у отпору према пропадању. Музеји су 

установе којима је друштво поверило покретне споменике културе, природе и технике, да их 

систематски и плански сакупљају, чувају, излажу и научно проучавају, са циљем упознавања 

људи са документима прошлости, са фондовима намењеним унапређењу науке и културе. 

Музејске установе требало би да прерасту у важан информативно-едукативни медиј у 

сталној комуникацији са публиком (Пивац, 2012). Мисија музеја је комуницирање, 
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преношење знања и искуства. Појава многих специјализованих музеја, примена 

најсавременије информационо-комуникационе технологије и проширивање делатности 

музеја (организовање концерата, вечери поезије, разних трибина и сличних културних 

догађаја) указују на чињеницу да су музеји у многим земљама места која пружају веома 

разноврсне доживљаје. 

У свим познатим виноградарским земљама, постоји по неколико специјализованих 

музеја посвећених грожђу, виноградарству, вину, старој опреми која се користила у 

виноградима и сл. Задатак ових музеја је да (Пивац, 2012): 

- Чувају богато локално историјско наслеђе, 

- Уче о значају експоната, 

- Да едукују јавност о производњи вина на допадљив начин, 

- Обезбеђују креативне изложбе, едукационе и интерактивне програме (микс 

забаве и учења), 

- Нуде добру обавештеност, 

- Обезбеђују забавно искуство и пријатно окружење где ће се посетиоци свих 

узраста осећати добродошли, 

- Сарађују са индустријским, културним установама, историјским образовним 

институцијама. 

Музеји са широким спектром активности, су једни од најзначајнијих и 

најомиљенијих места за посетиоце. 

Сремски Карловци као место дуге и опште познате и признате традиције у 

виноградарству и винарству испуњавају све услове за постојање посебног, по свему 

специфичног музеја, посвећеног овој древној вештини. У Сремским Карловцима се може 

наћи много старих предмета из прошлости виноградарства, које стари виноградари нису 

хтели да баце и униште. Сви ти предмети подсећају на времена предака који су били 

успешни и славни виноградари, који су свој дух успешности и знања виноградарења 

оставили покољењима. Они подсећају да је виноградарство увек било део сремскокарловачке 

средине. 

Данас се у Сремским Карловцима може наћи и видети стара муљача, преса и посуде 

за вино из различитих историјских периода, као и сав подрумски инвентар који чине бурад и 

бачве, каце, каде, дрвене канте, посуде за мерења (ручка и фртаљ), славине, натеге, левкови, 

мерачи (град) и стакленке разних величина. Занимљива је и стара брботаљка (барботаљка), 

којом се вршило испу- штање угљен диоксида, насталог приликом алкохолног врења младог 

вина. Бројни су предмети на којима је приказана винова лоза, грожђе и берба. Многе 
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винарске породице и данас чувају дипломе својих предака освојене на сајмовима вина, као 

доказ традиције и квалитета. 

Основни предуслови који упућују на богату историјску грађу неопходну за 

формирање посебног Музеја виноградарства и винарства постоје. Нешто од ових старих 

предмета већ се налази у оквиру редовне изложбене поставке Музеја у Сремским 

Карловацима. 

 

 

4.1.3. Винотека 

 

Винотека треба да представља место на којем ће се објединити сви расположиви 

подаци и информације о врстама вина из целе Покрајине. То је место на ком би се вршила 

дегустација свих присутних вина, али уз њих пробала и нека јела као локални специјалитети. 

Куповина вина вршила би се у организацији и уз препоруку винотеке, а само изузетно у 

винотеци би се могла продавати мала паковања (попут сувенира). У време туристичке сезоне 

или у време поменутих манифестација, у винотеци би могао да гостује представник једне од 

угледних виноградарских породица, који би казивао причу о виноградима, технологији 

производње, нудио на дегустацију своја вина и вина својих колега виноградара. Поред 

Винотеке Фрушкогорје (која се налази у близини Сремских Карловаца) постоји могућност 

оснивања и винотека на пример на Палићу и Вршцу у којима ће се у понуди наћи само вина 

са тог подручја. 

Винотека Фрушкогорје у лепом амбијенту подземног објекта - лагума, представља 

искључиво одабрана фрушкогорска вина како из познатих тако и широј јавности непознатих 

винарија. У винотеци се налазе вина из свих крајева Фрушке горе - од Ердевика, преко 

Баноштора, Черевића, Лединаца, Сремске Каменице, Петроварадина до Сремских Карловаца 

и Ирига. 
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Слика 8. Винотека Фрушкогорје 

 

Извор: http://vino-fruskagora.com 

 

4.1.4. Туристичке манифестације посвећене вину и виновој лози 

 

Културно-уметничке и забавне манифестације представљају посебан аспект и 

прилику у туристичкој понуди. Ове манифестације представљају креативне и комплексне 

културне и друштвено-економске догађаје, који се састоје из различитих културних 

програмских садржаја. Овакве манифестације могу бити мотив доласка туриста, а исто тако и 

додатни садржај туристичког боравка. Њима се остварују туристички ефекти и циљеви који 

имају друштвено-економски значај за туристичко место. Како је вино знак радости и 

здравља, то је логично и оправдано да се у данима таквих прослава, у туристичкој понуди 

нађу најбоља вина. Уз одговарајућа јела, која представљају локални специјалитет, винске 

карте у хотелима и ресторанима треба да понуде шири асортиман вина, посебно оних 

најквалитетнијих и надалеко чувених (Пивац, 2012). 

Календар манифестација у славу лозе, вина и виноградарства у Војводини 

(http://www.turistickiklub.com/index.php?page=-stat&c=15&t=Srbija+-+putevi+vina&d=149): 

1. Дани вина, Ириг, село Ривица – фебруар, 

2. Освећење винограда „Свети Трифун“, Ириг – фебруар, 

3. Сајам младог вина, Врдник – март, 

4. ВИНОФЕСТ – Вршац, 

5. ИнерФест - Нови Сад, 

6. Грожђебал, Апатин - септембар, традиционални локални фестивал вина, 

7. Берба грожђа, Вршац - септембар (одржава се сваког трећег викенда у 

септембру. Окупља на хиљаде људи који славе бербу грожђа, који дегустирају 
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одлично вино и веселе се уз добру музику. Традиционално се организују и 

ватромет, концерти, наступи тамбураша, грожђе из авиона, а организује се и 

посета виноградима и винским подрумима у Гудурици и Великом Средишту). 

8. Бербански дани, Палић - септембар (празник грожђа и вина, дани винске 

културе и винских песама. Традиционална манифестација која се одржава 

крајем септембра у част нове бербе. То је дводневна манифестација са богатим 

и атрактивним програмом како за туристе и љубитеље вина, тако и за 

виноградаре. Програм садржи бербанску параду, изложбу воћа, грожђа, вина, 

фолклорне и музичке тачке. Организује се и бербански воз, бербанска парада, 

церемонија конзула и витезова винског реда, дегустација вина, вински тунел). 

9. Карловачка берба, Сремски Карловци - септембар (тродневна културно-

туристичка манифестација, уз изложбу грожђа и карловачких вина и 

проглашење најбољег винара Карловаца). 

10. Пударски дани, Ириг - септембар (иришка вина уз тамбураше, маскенбал, 

проглашавање господара пударских дана).  

Догађаји посвећени вину и храни обезбеђују додатну добит винаријама (Пивац, 

2012): 

- Винарије имају јефтинији (и понекад про-фитабилнији) начин да промовишу 

своју марку новим потрошачима, 

- Вински региони утемељују јаснији и јачи идентитет, 

- Вински произвођачи добијају могућност да утичу на потрошаче и да добијају 

по- вратне информације од њих, 

- Вински догађаји, можда више него неке друге форме винског туризма, дају 

произвођачима вина приступ циљним купцима, или заинтересованим 

потрошачима за изложене производе и купе. 

Вински фестивали у прошлости и данас величају вино. Одржавају се широм света, у 

свим виноградарским подручјима.  
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4.1.5. Витезови вина у Војводини 

 

Винске редове први су основали богати швајцарски винари још пре 300 година. Циљ 

им је био да издвоје вино од осталих пића и других задовољстава. Данас, у развијеним 

винарским земљама света, оваквих редова има око 500 (Цуцуљ, 2005). 

Ред Витезова вина „Суботички песак“ код нас су основали поштоваоци и љубитељи 

ове божанске капљице из Суботице и околине да би проносили добар глас вина са 

Суботичко-хоргошке пешчаре, уздизали умеће виноградара и винара, славили овај дар 

природе, уживали у њему, негујући властиту и ширећи општу културу вина. Ред је 

рукоположен од Великог мајстора Винског реда „Сент Винцент“ из жупаније Чонград, др. 

Филеп Михаља, 22. јануара 2000. године. Оснивачка Скупштина Винског реда одржана је у 

Хајдукову, на светог Трифуна, 14. фебруара исте године. 56 скупштинара је тада исказало 

своју жељу да следе пут винског витештва, усвојило оснивачке документе и изабрало управу 

(Сенат) и друге часнике овог првог Винског реда код нас. За Великог мајстора првог реда 

проглашен је познати енолог Вељко Мулина. Ред ја за свој барјак-вино, вино којим се 

представља и служи у својим свечаним тренуцима, изабрао кевединку, аутохтоно вино са 

суботичког песка. Ред има своје празнике - календар обавезних окупљања и окупљања по 

нахођењу. 

У својој мисији Ред је пронашао сабраћу по вину у Александровцу Жупском где је 

већ формиран Вински ред, затим у Сремским Карловцима где је формирање Реда у току, а 

нада се истоме у Баноштору, Тополи, Смедереву, Неготину. Када се то деси моћи ће да се 

формира Национални Савез са проходношћу по европској вертикали винских удружења. 

Витезови Винског реда су виноградари и винари из Суботичко-хоргошке пешчаре, 

стручњаци за лозу и вино, истраживачи историје виноградарства и винарства, истакнути 

угоститељи, туристички посленици, личности јавног и културног живота, новинари. Свако је 

у тренутку увођења у Ред положио испит за гласника, а после извесног времена и испит за 

витеза. Сви заједно су положили заклетву Винског реда која гласи: „Обавезујем се да ћу 

поштовати виноградарску и винарску културу Суботичке и Хоргошке пешчаре, лепоте и 

вредности овог краја, да ћу их у свакој прилици штитити и ширити добар глас о њима. 

Дубоко поштујем вредне дарове песка, на првом месту вино. Зато ћу се залагати за садњу 

винове лозе у нашем песку, у свакој прилици истицати високу вредност вина са песка и, кад 

год могу, уживати у њему“. 

Витезови на оригиналан начин скрећу пажњу јавности на своју мисију. Они у 

свечаним приликама носе пригодне плаштове боје песка, а око врата орден стилизован да 
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симболизује мисију Реда. Ред наступа под својом заставом. За разне прилике из живота Реда 

одабирају се најразличитији оригинални, ретки, архаични и атрактив- ни предмети, чије је 

употребна вредност везана за вино. 

Чланови реда добијају атрактивне титуле и рангове. На челу реда је Велики мајстор. 

Највише колективно тело реда је Сенат, а његови чланови су сенатори. Оперативне послове 

Реда води Канцелар. Ред има и свог Коморника, чувара свих блага Реда. Редовни чланови су 

витезови оснивачи, витезови и гласници. Ред именује и своје амбасадоре, када се погодна 

особа нађе у прилици да мисију промовише изван граница деловања Реда. 

 

Слика 9. Седма Витешка свечаност европског винског реда, Нови Сад, 15.3.2008. 

 

Извор: http://www. evvs.оrg 

 

У септембру 2005. године је у Вршцу основан банатски вински ред „Свети Теодор“. 

Име је добио по вршачком владици који је још 1594. године подигао устанак против Турака у 

Банату. Овог владику, 1994. године, СПЦ је прогласила за светитеља. Данас су вино и Св. 

Теодор симболи града Вршца. Промовисање у витезове банатског реда „Свети Теодор“ у 

Вршцу обавио је велики мајстор, др Михаил Филеп из реда „Сент Винсент“ из Сегедина. 

Чланови овог удружења називају се витезови винског реда и имају за задатак да свако на свој 

начин унапређује производњу квалитетног вина, утичу на подизање гастрономске и културе 

потрошње вина, да околину у којој бораве упознају са историјом и културом вина оног краја 

чије име вински ред носи. Вински ред је регионалног карактера и оснива га група грађана као 

непрофитабилну организацију (Пројекат Алма Монса). 



 

 

Вински туризам у функцији привредног развоја Војводине 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- 47 - 

 

У Новом Саду је у пролеће 2007. поче- ло оснивање Европског винског витешког 

реда-Свети Георгије (ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE), који је основан 1984. године у 

Аустрији, у месту Ајзенштат и који наставља чувену традицију винских витезова из далеког 

13-ог века. За сада броји више од 3500 чланова и готово у свим европским земљама има свој 

конзулат. Код нас му је већ приступило више од 250 љубитеља вина. Европски Вински 

витезови негују морална начела историјских витешких редова, али за свој основни циљ држе 

ширење култа вина и унапређење производње врхунских винских сорти. Равноправни 

чланови Витешког реда су: хоспес-приправник, вински саветник, судија и витез. Својим 

прихватањем циљева Витешког реда, као и својим конкретним доприносима и активностима 

у приватној и професионалној сфери живота сви они стоје у служби остваривања племенитих 

циљева Витешког реда. Витешки Сенат стоји на челу целокупног Витешког реда. Заједно са 

свим својим огранцима он чини врховну власт реда. Седиште му се налази у месту оснивања 

Винског витешког реда у слободном граду Ајзенштату у Аустрији. У појединим регионима 

делују Витешки конзулати, односно, регионални огранци Витешког реда 

(http://www.evvs.оrg/). 

 

 

4.2. Вински путеви у Војводини 

 

Виски 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. Под виноградарским подручјем се подразумева већи 

број произвођача вина, као и оних који се баве виноградарством, винарством и производњом 

других специјалитета тог краја. Винородно подручје је постојеће и потенцијално 

виноградарско подручје којим пролази вински пут. Винородно подручје обухвата и ближе 

туристичке атракције, односно ближа насеља која нису на траси винског пута, ако она 

повећавају етно-туристичку понуду (Пивац, 2012). 

„Изградња“ винског пута обухвата низ активности од дефинисања угоститељске 

понуде на винском путу, дефинисање трасе винског пута, уређивање простора за пријем 

гостију, уређење дворишта, постављање путоказа, промоција, проширење туристичке понуде 

и тд. Основни критеријум за дефинисање винског пута је понуда вина и осталих домаћих 

специјалитета у виноградарским домаћинствима. „Изградња“ винског пута претпоставља низ 

специјалистичких знања и вештина из различитих области: тржишта и маркетинга вина, 

http://www.evvs.оrg/
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виноградарства и винарства, архитектуре и просторне архитектуре, права, угоститељства итд 

(Пивац, 2012). У земљама ЕУ је уобичајено да винари при реализацији сличних пројеката 

добијају стручну помоћ од државне управе или сеоских организација. Са завршетком 

„изградње“ винског пута не завршава се посао. Ово је само први корак на том путу. Вински 

пут никад није завршен и у њега треба непрестано улагати. 

Војводина има одличне предиспозиције у домену производње грожђа и вина, 

засноване најпре на природним условима за гајање винове лозе, а затим и на вековној 

традицији гајења винове лозе и производње вина у овим крајевима. 

Почев од седамдесетих година прошлог века, па све до последњих неколико година, 

организација виноградарства и винарства, прописана државним законима, била је таква, да 

су виноградари крчили своје винограде и од познатог произвођача вина у Европи, овај 

регион је постао увозник грожђа и вина. 

У последњој деценији, државна политика је променила курс, и не само прописима, 

већ и донацијама, подстиче сађење винове лозе, као и производњу вина од стране 

индивидуалних, условно речено, малих произвођача, који, захваљујући новом тренду, налазе 

економску оправданост бављења овом врстом посла, која им је иначе и традиционално 

познат и драг. 

Као и у свакој другој производњи, тржиште и пласман сопственог производа је 

проблем за себе, па се виноградари и винари у посматраном региону, сналазе и довијају на 

разне начине, од којих је један и вински туризам. Искуства запослених у туризму у 

Војводини, као и произвођача грожђа и вина, што се тиче Винских путева, своде се на 

искуства стечена у прекограничним регионима. Веома корисна и поучна искуства, у основи 

из економских разлога, а делом и нивоа свести о томе шта су у ствари Вински путеви, па 

можда и нивоа организованости, ова искуства су слабо примењена, па на томе треба озбиљно 

радити (Пивац, 2012). Нажалост, овај веома ефикасан и многоструко користан начин, не само 

пласмана сопствених производа, већ и презентације целе регије и њеног економског развоја, 

овде је тек у повоју. 

„Вински путеви Војводине“ сигурно би значајно допринели подизању квалитета 

вина и одразили би се повољно на стандард произвођача као и свих оних који би били 

укључени у ову акцију. Отварање „винских путева“ кроз Војводину представља изузетно 

озбиљан и одговоран посао који превазилази могућности појединца или туристичких 

агенција. Они ће имати своју улогу у томе касније, али најпре је потребно да држава 

успостави стандарде уз помоћ стручне комисије или релевантних институција које би се том  

проблематиком озбиљно бавиле. Морају се поставити критеријуми и одредити који су то 
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региони и произвођачи који ће бити уцртани у „винске путеве Војводине“. Ти критеријуми 

су, у земљама са развијеним туризмом овог типа, веома строги и представљају гаранцију да 

ће посетиоци бити квалитетно услужени. 

Отварање „винских путева“ омогућава креативно и брзо оживљавање и 

оплемењивање туристиче понуде Војводине. Велики број странаца и становника урбаних 

средина је сигурно заинтересован да током године, а нарочито за време бербе грожђа, посети 

ове регионе. Многа виноградарска подручја сама организују, за време бербе, свечаности као 

што су „Пударски дани“ у Иригу, „Вршачка берба“, „Грожђебал“ у Сремским Карловцима 

итд. То иде у прилог чињеници да би једна добро организована акција, која би била трајна, 

сигурно имала успеха и свима доносила како задовољство тако и приход. Стручно 

усавршавање произвођача и висок квалитет вина је сигурна основа доброј репутацији 

пројекта „вински путеви Војводине“, јер суштина целог пројекта није само угодан 

туристичко-угоститељски доживљај, већ има за циљ да поправи квалитет вина, јер управо од 

тог квалитета зависи све остало. Зато мора да се постигне ниво какав постоји у земљама као 

што су Француска, Италија или Словенија и Хрватска. „Вински путеви кроз Војводину“ могу 

нас приближити Европи (Пивац, 2012).  

У Војводини су формирана три винска пута: Вински пут Фрушка гора, Вински пут 

Палић и Вински пут Вршац (http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/sr/home/183). 

Слика 10. Вински пут Фрушке горе 

 

Izvor: http://www.turizam.merr.gov.rs 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Неравномеран регионални развој представља проблем са којим се суочавају све 

државе света. Државе у нашем окружењу су спознале потенцијале за регионални развој, 

пласирајући савременом друштву све атрактивнији облик туризма усмерен на упознавање 

културе и историје кроз храну. Гастрономски туризам преставља све атрактивнију делатност 

у чијем развоју учествује велики број субјеката. 

За туристичку делатност, храна и вино су важне компоненте привлачности 

дестинације и могу бити главни мотивациони фактор за посетиоце. За делатност вина, 

туризам је веома важан начин успостављања повезаности са клијентима који могу  из прве 

руке да искусе њихову производњу. Посетиоци такође имају могућност да се уживо сусретну 

са произвођачима вина. За многе мале бизнисе региона директна продаја посетиоцима је 

често есенцијална компонента њиховог пословања.  

Основа овог вида туризма је производња специјалитета на традиционалан начин и у  

великој мери условљена је специфичностима окружења. Посебност ове туристичке понуде 

представљају тематске туре (путеви вина) које могу бити повезане са специфичним 

манифестацијама или да имају локални/регионални префикс. С обзиром на значај ових тура, 

потребно је да се направи карта подручја, или региона, на којој ће јасно бити приказане 

посебности и разноврсности овог региона.  

Војводина са природним и друштвеним богатством пружа могућности за развој 

туризма. Такође има предиспозиције да се нађе на листи винског туризма. Међутим, 

пласирање винског туризма, у садашњим условима, везано је са низом проблема, који битно 

утичу на његов развој. Стање виноградарства показује да економска политика у земљи није 

била наклоњена овој грани. Виногради се не могу квалитетно подизати док се друштво 

озбиљније не определи према овој грани. 

Вински туризам требало би посматрати заједно са туризмом хране (гастрономски 

туризам), јер у многим земљама вино је уврштено у храну. Ова врста туризма увек је под 

утицајем регионалне, просторне припадности, тако да је то производ који има врло одређено 

географско порекло, што представља посебну туристичку вредност. Везивање за географска 

места јесте важно не само за брендирање тих производа већ представља ефекат локалних 

услова у којима су произведени. Истраживани регион је погодан за производњу многих врста 

вина. Веома је важна улога коју вински туризам има у туризму. Интересовање за вина је сада 

значајна компонента савременог начина живота. Оно је такође блиско повезано с 
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идентитетом неког места и промоцијом дестинације. Географски утицај на вино значи да су 

их брендирала места из којих долазе. 

Постоји међузависност између развоја туризма, са једне стране, и развоја 

виноградарства и производње вина, са друге стране. Винарима укључивање у туризам може 

повећати продају вина на месту његове производње; исто тако, с обзиром да је свест о 

високом квалитету наших вина на глобалном нивоу прилично ниска, изградња свести о 

квалитету путем туризма може подстаћи извозне могућности и допринети међународној 

репутацији војвођанских вина. Туристи у овој области очекују да им се понуди комплексан 

производ, који укључује локалну храну и културне садржаје, такав облик туризма је погодан 

за регионални развој и промоцију. Туризам тиме добија високо квалитетан и тражен 

производ који јој пружа могућност промоције, која доприноси: развоју јединственог имиџа 

дестинације, повећању потрошње по посетиоцу, привлачењу нових посетилаца, подстицање 

посетиоца на поновни долазак, као и, што је изузетно важно, креирању додатне пот- ражње 

ван сезоне. Да би се искористиле све поменуте предности, туризму вина се мора приступити 

плански и важно га је добро интегрисати у целокупни туристички производ дестинације. 
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