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Увод 
 

 Регионализација у Србији  

 Применом НУТС
1
 модела који дели подручје према административним границама, броју 

становника и хомогености на мање јединице како би се омогућило статистичко праћење и 
уједначени развој неке територије, Србија је, усвајањем Закона о регионалном развоју 2009. 
године (Закон о регионалном развоју, Службни гласник, бр.51/09 и Закон о изменама и 
допунама закона о регионалном развоју, Службени гласник, бр. 30/10), подељена на пет 
статистичких региона. Регионализација би према основним циљевима Закона требало да 
допринесе планском свеукупном друштвено-економском одрживом развоју, смањењу 
социјалних и економских разлика унутар и између појединачних региона са посебним освртом 
на сиромашна и рурална подручја, да да подстицај развојним активностима, и допринесе 
ефикаснијем коришћењу ресурса.  
 

 
 
   
  

  

 Тренутно, према степену развијености регион Јужне и Источне Србије спада у 
недовољно развијене регионе чији је степен развијености испод републичког просека бруто 
домаћег производа по глави становника.  Из групе изразито недовољно развијених јединица 
локалне самоуправе, чији је степен развијености испод 50% републичког просека, чак 70% се 
налази у региону Јужне и Источне Србије. С друге стране, овај регион  је изузетно богат 
природном и културном баштином. Зато је јако важно искористити постојеће капацитете из 
домена културе, односно ставити културу у функцију економског и одрживог развоја региона.  

Мапирање културних ресурса је један од првих корака у плану развоја културног 
туризма који је последњих деценија све важнији сегмент укупног туристичког тржишта и 
привредног напретка. У Светској туристичкој организацији  указују на то да је проценат 
међународних путовања у сврху културног туризма порастао са 37% у 1995. на 40% у 2004. 
години. 
 

 Проблем „културне регионализације“ 
Концепт регионализације је нов начин свеукупног функционисања Србије, те тако и 

поља културе. Наиме, до сада су градови и општине, бар што се тиче културе, своје политике у 
пракси градиле углавном на локалном нивоу. Иако је Србија административно подељена на 
округе и иако сваки округ има свој центар као носиоца политика, мало тога се, у домену 
културе, планирало и спроводило на нивоу вишем од општинског, односно градског. Често су 
представници власти и установа културе у општинама истицали недостатак сарадње са 
централном самоуправом округа као највећи проблем у планирању, повезивању и реализацији 
активности. Са друге стране, представници културе у центрима округа ретко су показивали 
интересовање да се повезују са установама у суседним оштинама

2
.   

Недостатак повезаности и непрепознавање могућности и значаја повезивања на 
надлокалном нивоу, разлог што се у градовима/општинама још увек не размишља „регионално“ 
него се планови најчешће реализују на микроплану. Дакле, чини се да се за сада не може 
говорити о постојању свести о регионалној култури (тј. на ширем подручју од локалног). Управо 
непостојање тог чиниоца највећи је проблем креирања културних рута, путева и планова 
функционисања културе у региону Јужне и Источне Србије. 
  
 

 

                                                           
1
 НУТС је установљен почетком 70-их година прошлог века у ЕУРОСТАТ-у, статистичкој служби Европске уније, како би 

омогућио једноставну и једнолику поделу територија за израду регионалних статистика и плански и уједначен развој 
територија 
2
 У оквиру пројеката Локалне културне политике и  Културни ресурси на нивоу окрука Србије вођени су разговори са 

представницима свих установа културе у Србији, као и са преставницима локалних самоуправа. У тим разговорима 
говорило се и о нивоима сарадње са суседним општина и градовима. 

Регион је статистичка функционална територијална јединица која се сатоји од једне или више области, 
успостављена за планирање и спровођење политике регионалног развоја у складу са номенклатуром 

статистичких територијалних јединица на нивоу  2, није административна територијслна јединица и нема 

правни субјективитет. (Закон о регионалном развоју, члан 2) 
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Пројекат о културном мапирању 
 

Пројекат Мапирање ресурса културе региона Јужне и Источне Србије започет је од 

стране Завода за проучавање културног развитка 2011. године са идејом пружања подршке и 

истицања значаја културе у процесу регионализације Србије, али и покретања иницијативе 

умрежавања актера у култури и туризму Региона у сврху развоја културног туризма. То би 

могло пружити допринос креирању културне политике и културно-туристичке понуде на вишем 

нивоу од локалног и оснажити привредни развој Региона.  

Такође, полазећи од европске НУТС регионалне класификације и евенуталне 

могућности коришћења европских фондова у сврху регионалног развоја, идеја пројекта је 

јачање региона кроз културно-туристичке капацитете. 
Регион Јужне и Источне Србије представља изузетно важан део не само националне, 

него и светске културне баштине. Југоисточни регион Србије је место сусрета неколико 
историјских епоха од којих је свака оставила свој траг. То даје могућност да се различити 
простори на овом подручју, али и у ширем појасу, повежу у културно-историјске целине, 
националне и међународне руте и пласирају као туристички производ.  
 Пројекат пружа увид у културне капацитете и потенцијале градова и општина региона 
Јужне и Источне Србије који могу бити мотор привредног развоја овог дела земље, и скреће 
пажњу како капацитети и потенцијали сектора културе (културне баштине и савременог 
стваралаштва) могу бити ресурс за одрживи развој региона. Тако конципиран документ 
културне политике Региона могао би допринети, у складу са чланом 18. Закона о регионалном 
развоју, креирању развојног документа из области регионалног развоја. 

Како би се скренула пажња на могућности умрежавања и ефикасније коришћење 
ресурса, неопходно је објединити културно-туристичку понуду и учинити је атрактивном за 
потенцијалне госте неког подручја. Да би овакав модел био одржив, потребно је укључити 
локалну политичку и интелектуалну елиту у планирање, али и локално становништво које би 
видело свој бенефит у развоју културног туризма. Завод  је отпочео низ истраживања културног 
мапирања у регионима Србије у којима је фокус најпре на анализи капацитета за развој 
културног туризма, а онда и указивање на могућност креирања регионалног идентитета преко 
културних вредности и знаменитости.  

Оно што треба нагласити је да публикација Културно мапирање: регион Јужне и 
Источне Србије није рад о културном туризму, него документ који указује на један модел како 
култура може допринети општем развоју једног подручја (и у ту сврху представља преглед 
капацитета и потенцијала).  
  Публикација Културно мапирање: регион Јужне и Источне Србије представља уједно 
и промотивни документ о културном наслеђу и институционалним носиоцима културног сектора 
овог дела Србије представљених у илустративним мапама градова и округа. Такође, 
публикација пружа увид у могућности дефинисања путева културе у региону, као потенцијала 
развоја сектора културе али и осталих ресора 

Коначно, указивање на културне капацитете у југоисточној Србији само је почетак рада 
Завода на културном мапирању који се у наредним годинама наставља и у осталим регионима 
Србије, дефинисаним Законом о регионалном развоју (Закон о изменама и допунама Закона о 
регионалном развоју, члан 3). На овакав начин дефинисан пројекат почиње од региона Јужне и 
Источне Србије јер је то економски најмање развијено подручје, али са великим културним 
богатством које може допринети привредном напретку, а наставља се мапирањем културе у 
Западној Србији и Шумадији, Војводини и Београду.   
 Циљеви овог вишегодишњег и комплексног пројекта су вишезначни и требало би да 
донесу промене у ближој и даљој будућности. 
 

Средњерочни и краткорочни циљеви пројекта: 
1. анализа капацитета за развој културног туризма и истицање значаја културног туризма 

за општи развој региона  
2. подизање свести о региону, регионалном повезивању и могућностима креирања 

активности на нивоу региона 
3. поспешивање боље организације и атрактивности, али и динамике културних 

дешавања 
4. указивање на могућности разних видова промоције традиције и наслеђа, посебно 

нематеријалне баштине 
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5. подстицај умрежавању институција, организација цивилног сектора и приватних актера 
у култури у региону (сарадња и размена програма) 

6. подстицај сарадње са другим општинама/градовима, али и иностранством, првенствено 
са суседним земљама кроз културне руте и друге пројекте  

7. указивање на значај партиципације грађана у културним дешавањима кроз креирање 
културне политике региона према истраженим потребама  
 
Дугорочни циљеви пројекта: 

1. систематски развој сектора културе у Србији према начелу регионализације за све 
установљење статистичке регионе, почевши од Јужног и Источног 

2. подизање квалитета и стандарда живота становништва југоисточног региона кроз 
динамичан културни развој, сарадњу и културни туризам 

3. јачање регионалног идентитета - брендирање региона кроз вредности савремене и 
традиционалне културе (што би допринело стварању свести о регионалној припадности 
код становништва и јачању идеје регионализације Србије) 

4. очување културне разноликости и заштита традиционалних израза од нестајања 
5. поспешен развој културног туризма 

 

Промоција културе – мотор развоја туризма 
 
 Појам културног туризма је вишезначан због коплексности појава које га чине. Наиме, 
култура је појам који је кроз историју добио велики број дефиниција. Нешто лакше је 
дефинисати појам туризма који је знатно млађи и не толико комплексан. Најједноставнија 
дефиниција била би да је културни туризам свако кретање које укључује културне вредности и 
добра. Међутим, ситуација је много сложенија.   
 

 Дефинисање културног туризма 
  Према дефиницији Светске туристичке организације из 1993. године која је прихваћена 
и од стране Европске комисије туризам укључује „активности особа током путовања и боравка у 
неком месту ван уобичајеног места становања, у периоду мањем од године дана, ради 
уживања, посла или у друге сврхе“. При том иста организација прави разлику између 
посетилаца који у неком месту проведу мање од 24 сата и туриста који у неком месту и ноће.

3
  

Када је култура у питању, дефинисање је много тежи посао. Грег Ричардс, један од 
најактивнијих истраживача културног туризма у Европи у дефинисању културе позива се на 
Рејмонда Вилијамса и његов Речник културе и друштва. Вилијамс, наиме, разликује три 
правца у модерном схватању културе – 1. култура као општи процес интелектуалног, духовног 
и естетског развоја; 2. приказ појединачног „начина живота“; 3. интелектуалне и уметничке 
активности. У том смислу у стручној литератури могу се разликовати два начина употребе 
термина културе: култура као процес којој су склони антрополози и социолози и култура као 
производ где се акценат ставља на активности појединаца и група. У оквиру културног туризма 
поменута два схватања културе конвергирају. Наиме, туриста у својим активностима настоји да 
упозна аутентичност, културу као процес развоја једног народа, што и чини, кроз 
манифестације, приче и друге елементе, и тако се култура као процес помоћу туризма 
претвара у културу као производ.

4
 Културни туризам на тај начин обједињује општи развој 

културе, културне активности и културну потрошњу, односно конзумирање културе.  
Грег Ричардс и у дефинисању културног туризма полази од два приступа: оног који 

културу види као производ, па сходно томе се фокусира на атракције које се посећују, и 
концептуалног који се бави мотивима и значењима културно-туристичких активности. У том 
погледу техничка дефиниција културног туризма коришћена у Ричардсовом истраживању 
истиче да је културни туризам „свако кретање људи изван места становања проузроковано 
специфичним културним атракцијама као што су културно наслеђе, уметничке и културне 
манифестације, уметност и драма“. Концептуална дефиниција културног туризма у први план 
ставља мотивацију за туристичке активности. У том смислу културни туризам је „кретање људи 
изван места становања проузроковано културним атракцијама, са намером прикупљања нових 
информација и искустава како би се задовољиле културне потребе“.

5
  

Светска туристичка организација културни туризам дефинише преко мотива и истиче да 
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је то „кретање људи с примаро културном мотивацијом, као што су студијске туре, уметничке и 
културне туре, путовања на фестивале и друге културне догађаје, обилазак историјских места и 
културних добара, путовања због проучавања природе, фолклора, уметности и ходочашћа“.

6
  

Комплексност појма културни туризам истакла је и Весна Ђукић, редовни професор 
Факултета драмских уметности у Београду, која је у свом професионалном раду посвећена 
култури. У својој књизи Културни туризам, Ђукић истиче да се ова област туризма може 
дефинисати на много начина зависно од угла, односно дисциплине, из које се посматра. 
Економско становиште истиче да је културни туризам „излазак културе на туристичко тржиште 
са културним и уметничким производом који има културну и економску вредност...с 
организационог становништа, то је интерсекторско повезивање културе и туризма...тако 
добијамо културну привреду (културну индустрију), која је последњих деценија била један од 
четири сектора с најбржим растом у светској економији...с туризмолошког становишта, културни 
туризам је кретање туристе мотивисано културним разлозима...с културолошког становишта, то 
је промоција оживљених културних добара и пејзажа једног града (региона или државе) која 
туристи доноси доживљај за памћење...с едукативног становишта, то је туристичко путовање са 
жељом да се истражује, упозна и научи нешто ново о националним и локалним културним 
вредностима средине коју посећујете...са становишта маркетинга и односа с јавношћу, 
културни туризам је управљање угледом једног места, региона или државе, заснованим на 
културним добрима и пејзажима“.

7
  

 Културни туризам у последњих неколико деценија постаје појам о којем се све чешће 
говори и у њему се сагледавају потенцијали за свеукупан друштвени развој. Али истовремено 
појам културног туризма још увек позива на расправу стручњаке ових области и не постоји 
слагање око његовог концепта. Иако неки аутори сматрају да развојем туризма култура трпи 
негативне последице јер се разлика између такозване високе и масовне културе губи, тако да и 
„висока“ култура доживљава комерцијализацију, други аутори истичу да је у том процесу 
могуће очувати високу културу и праве вредности. Такође, неки аутори сматрају да се локална 
аутентичност губи подилажењем потребама и захтевима туриста. Док двоумљења и дебате и 
даље трају, нико не може порекнути најпре економски значај ове привредне гране, а онда и 
креативни капацитет који доноси укључивањем локалног становништва у своје токове, и на 
крају и „културну“ вредност локалне културе која настоји да изврши утицај и заузме своје 
аутентично место у превирању културних образаца.     
 

 Развој културног туризма
8
 

Културни туризам иако има дубље корене у временској димензији, ипак постаје 
актуелан релативно скоро, када су стручњаци и и креатори политика спознали његов значај за 
свеукупни друштвени развој. Култура и туризам у Европи увек су били блиско повезани, па и 
данас на листи светске баштине, културна добра европских земаља заузимају готово половину.    

Порекло речи туризам често се везује за Велику туру (Grand Tour), односно 
традиционални пут по Европи на који су у почетку ишли млади Британци, припадници виших 
класа и земљопоседници, зарад едукације и задовољства, а понукани изучавањем класичне 
културе и уметности. Велика тура, установљена у 17. веку, подразумевала је пут у 
континенталну Европу – од Енглеске до Холандије, Немачке, Француске, Шпаније, преко 
Швајцарске и Алпа до Италије. Путовања из радозналости и задовољства су, у то време, била 
потпуно страна највећем делу становништва па је уживање у уметничким делима било 
резервисано за аристократију, и то као модел едукације. Слична путовања имали су и богати 
људи из северне Европе. 

На путовањима су „први културни туристи“ најчешће у пратњи тутора проводили 
неколико година и та пракса се задржала све до проналаска пароброда почетком 19.века када 
и структура „грандтуриста“ и само путовање доживљавају велику промену. Наиме, путовања су 
постала чешћа, бржа, безбеднија и што је најважније отворена за све, а пре свега за 
припаднике нове буржоазије –класе стручњака. Од тада и путовања имају мање едукативни 
значај – најпре је акценат био на изучавању великих дела класичне културе и уметности и 
ренесансе, а променом добијају романтичарски карактер са фокусом на доживљај урбаних и 
руралних пејзажа и манифестација. У време када расте број „грандтуриста“, јавља се и 
буржоаска идеја о универзалности културе са акцентом на естетици, а са њом и прикупљање 
културних предмета са свих крајева света и креирање првих музеја који су били резултат 
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приватне иницијативе и приказивали развој уметничких и индустријских достигнућа. Управо су 
ови музеји, њихова доступност, изложбе и манифестације за ширу јавност подстакли развој 
туризма.  

Све до Првог светског рата културни мотиви били су доминантни у туристичким 
кретањима.  Између два светска рата, туризам је био ограничен на „унутрашњи“ туризам у 
европским земљама, док је након другог светског рата заживео туризам из земаља северне 
Европе ка јужним деловима, јер су „северни“ туристи били привучени сунцем и плажама 
медитерана. До краја 70-их година прошлог века туризам је постао главна индустрија у свету, а 
туристичке агенције креирале су туре за посебна годишња доба, посебне групе туриста, за 
посебне дестинације. Креатори политика почели су да поклањају више пажње туристичком 
развоју. Тада културна мотивација тустичких кретања слаби, да би поново доживела процват 
последњих деценија.  

Данас је тешко одвојити културни од осталих облика туризма. Све су заступљеније 
туристичке туре које укључују више туристичких производа и елемената, тако да када, на 
пример, туриста посети неку дестинацију на мору, најчешће му се нуди и обилазак културно-
историјске баштине, уживање на неком фестивалу, обилазак природних лепота тог подручја.  
 

 Културни туризам и привреда 
Са развојем културног туризма неизоставно иде и развој креативних индустрија и 

културне инфраструктуре. Двадесети век је обележен великим растом културне продукције који 
Тофлер назива „културном експлозијом“. Наиме, све до касног 18. века артефакти су били 
приватно власништво аристократије, али су у току Француске буржоаске револуције 
конфискована и изложена у Лувру, првом националном музеју Европе. Касније су концепт 
Лувра преузели и други национални музеји попут Прада у Мадриду и Алтеса у Берлину

9
. Од 

тада почиње убрзан развој материјалне основе културе (инфраструктуре), али и директних 
производа културних активности.  

Може се рећи да је културни туризам доживео свој убрзани развој захваљујући трагању 
развијених земаља за моделима већег економског раста. Данас је културни туризам 
најзаступљенији управо у економски развијеним земаљама. Ипак, све већа знатижеља туриста 
да упознају „удаљена“ места и мање познате културе, пружа шансу и економски слабијим 
срединама да креирају туристичку понуду која ће као споредни или као главни садржај 
омогућити упознавање локалне културе.  

Култура и културни туризам, на неколико начина помажу локални привредни развој као 
што су: приходи од самих посетилаца/туриста (куповина улазница, сувенира, и других 
производа у току боравка), приходи од оних који пружају услуге туристима (смештајни и 
угоститељскии објекти), укључивање локалног становништва и стручњака у туристичке и 
економске токове (повећање запослености), развој предузетништва (као пратећег елемента у 
пружању услуга посетиоцима). Такође, увиђањем директне и индиректне користи од развоја 
културног туризма може се повећати одговорност локалног становништва према наслеђу и 
жеља да је што боље испромовише, што може резултирати већом иницијативом предузетника 
да унапреде локалне вредности кроз спонзорства и донације, затим волонтерским ангажманом 
грађана, покретањем акција у оквиру цивилног сектора. Све то може побољшати локалну 
средину без учешћа значајних (буџетских) средстава. Међутим, све горе поменуто постаје 
оствариво када културни туризам заживи. Најпре је неопходна стратешка опредељеност, а 
затим и резервоар „различитих потрепштина“ за развој културног туризма – од финансијских 
средстава, преко кадрова, обезбеђивања едукативних садржаја, до пружања и унапређења 
материјалне базе културе и туризма.     
 

 Одрживи културни туризам и очување културе 
Развој културног туризма у земљама које су младе на овом пољу требало би да прати 

савремене трендове и извуче поуке из искустава других земаља са дужом традицијом развоја 
овог облика туризма. Наиме, са развојем туризма којем је циљ и мотивација „упијање“ културе, 
постало је очигледно да то може имати негативне последице на очување материјалног наслеђа 
и аутентичност нематеријалне културе. Са једне стране велики број туриста може физички 
нашкодити неком локалитету. Са друге стране, локално становништво као највећи промотер 
своје културе може, из жеље да привуче што више туриста и да им се „додвори“, стварати 
квази-аутентичну културу и обичаје на шта указује и Весна Ђукић у својој књизи Културни 
туризам (стр.47).  
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Управо из разлога што култура не трпи масовни туризам последњих година све се више 
говори о одрживом развоју културног туризма што заправо представља стварање равнотеже 
између четири сукобљене области, о којима Вил Мунстерс, професор културног туризма на 
Универзитету у Мастрихту, дискутује као о моделу 4П (4P – perservation - очување, population - 
становништво, public - посетиоци, profit - добит).

10
  

 Perservation – очување заправо упућује на неопходност очувања материјалне 
и нематеријалне баштине. Одрживи културни туризам је пријатељски 
настројен према културним добрима и вредностима и гарантује њихово 
очување било да чува оригиналне услове неког локалитета или аутентични 
карактер догађаја, традиције и обичаја локалног становништва. Колико је 
очување културних елемената битно показују и разни програми УНЕСКА за 
очување светске баштине и различитости, међу којима је и креирање Листе 
светске баштине која помаже очување, материјално и финансијски, 
истовремено развијајући туристичку посету локалитета (самим стављањем на 
листу).   

 Population – становништво упућује на максимизацију социо-културних и 
економских бенефита од културног туризма за локално становништво. 
Културни туризам поштује средину и културни идентитет домаћина јер 
укључује локално становништво у свој развој; 

 Public – посетиоци – треће П упућује на јединствени искуствени доживљај 
културе за туристе. Све је више туриста који проводе доста времена на послу 
и желе да им посета неком културном добру пружи проширење искуства и 
знања и да им време доколице буде квалитетно проведено. Са друге стране 
туриста мора да поседује одређени ниво знања о култури и уметности како би 
разумео значај очувања неког културног добра. Стога је неопходно стратешко 
промишљање које ће се усмерити према различитим типовима 
посетилаца/публике. Ако се туриста не осећа задовољно оним што види 
(заштићено и очувано културно добро) и у чему учествује (аутентични 
културни садржај и обича) он не само да неће поново посетити неко место, 
него неће ни проширити информацију која ће довести друге туристе или ће чак 
креирати негативну слику код потенцијалних посетилаца. За културни туризам 
потребна је едукована публика што значи да туристи треба пружити не само 
јединствени доживљај него и одређено знање о неопходности очувања 
културне баштине које ће бити другачије обликовано према различитим 
типовима публика.  

 Profit – добит упућује на усклађеност пословних циљева привредних субјеката 
у културном туризму и циљева очувања културног богатства. То значи да 
привредни субјекти осећају одговорност према култури приликом креирања 
својих трошкова и добити.   

Остварење горе наведених стратешких циљева наравно подразумева низ мера 
техничке, едукативне, финансијске, организационе, маркетиншке природе. Избор мера зависи 
од типа туристичког производа и од притиска посетилаца на одређено подручје због чега је јако 
битан начин управљања посетом. То заправо значи да се у зависности од броја посетилаца 
мере могу кретати од савета или информације до стриктних правила приликом посете где је 
број туриста већи и самим тим и озбиљнија опасност од негативних последица по културу.  

Србија је туристички млада земља, те стога и културно-туристички још недовољно 
дефинисана. Ипак, на почетку свог културно-туристичког напредовања може одмах применти 
принципе одрживог развоја, захваљујући искуству „зрелијих“ земаља на том пољу.  

Уколико се зна колико чинилаца учествује у материјалној бази културног туризма 
постаје јасније зашто стратешко размишљање о одрживом развоју постаје неопходно, нарочито 
у Србији, у којој је материјална основа неадекватна. У поменутом говору Мунстерс је указао, 
интересантним шематским приказом, на велики број актера и елемената који учествују у 
материјалној основи културног туризма. Ако је у средишту интересовања културна атракција – 
музеј, зграда, археолошки локалитет, догађај која подразумева добијање информације и 
едукацију, да би се добила адекватну пажњу од туриста, атракцију мора да подржи и адекватна 
мрежа установа и услуга, али и транстпортна (путна) инфраструктура.

11
  

 

                                                           
10

 Мунстерс, В., Culture X Tourism: merrely a marriage of convience, говор у Мастрихту, 2004, стр. 17-18 
11

 Ibid, стр.9 
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Приказ: Елементи културног туризма 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 Ако се овим материјалним елементима дода и остало везивно ткиво као што су 
маркетинг, брига о потребама туриста, процена трошкова, улагања и добити, анализа тржишта, 
истраживања, кадрови и њихова едукација, пратећи садржаји и све остало што учествује у 
понуди можемо увидети комплексност поља културног туризма у којем треба постићи баланс 
између посете и очувања.  
 

Културно мапирање и мапе културе 
  
 Да би се у некој средини развијао туризам инспирисан културним садржајима 
неопходно је сагледавање његових капацитета и потенцијала. У том погледу се говори о 
културном мапирању који подразумева неколико елемената – од истраживања преко стварања 
базе и анализе докумената, до креирања извештаја и пропратног материјала. Процес 
мапирања истиче значај културних ресурса, проблеме кјоје треба решити и потенцијале које 
треба унапредити. Мапирање је први корак ка креирању развојних докумената. Задатак који је 
Завод ставио пред себе је да културним мапирањем укаже на значај и проблеме развоја 
културног туризма у југоисточној Србији. Публикација је обогаћена и графичким мапама 
културних ресурса  - установа културе и културних добара, како оних под заштитом државе тако 
и специфичностима који су посебно значајни на локалном нивоу. Мапе могу наћи своју 
употребну вредност као промотивни материјал и део културно-туристичке сигнализације у 
градовима. Треба нагласити да су мапе само предлози начина на који се култура може на 
атрактиван начин предочити посетиоцима и туристима неког града у Региону. Кроз сарадњу са 
локалним актерима оне могу постати праве базе елемената културног наслеђа и идентитета, а 
свакако обогаћују креирање путева културе. 

У истраживању ресурса културног туризма региона Јужне и Источне Србије, велики 
простор је добио медиј графичке комуникације у форми културних мапа, које у себи садрже 
елементе илустрације, картографије и фотографије. Све ове графичке дисциплине, спојене у  
уравнотежену целину, визуелно говоре о карактеру задатог простора. Такву целину називамо 
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визуелизација простора, или користимо прихватљивији назив културна мапа. Регион Јужне и 
Источне Србије има девет округа и девет градова, седишта округа. На списак је додат и 
Неготин, као велики културни центар Борског округа. Посебна културна мапа је урађена за 
сваки округ и за сваки град, за карту целог региона и за путеве културе, укупно 28 графичких 
визуелизација. Свака културна мапа представља задати простор (града, округа или региона), 
са картографском основом из које су извучени најважнији споменици културе и други 
материјални и духовни елементи културне препознатљивости. Све културне мапе 
представљају визуелно једноставан вид приказа  града, округа или региона и одлична су 
допуна текстуалним и фотографским приказима, као равноправним елементима комуникације 
са заинтересованом публиком.  
 
Приказ: Пример графичког приказа културних ресурса      
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Културна инфраструктура региона Јужне и 
Источне Србије 

 
Регион Јужне и источне Србије чини 47 локалних самоуправа (седам са статусом града 

и 40 са статусом општине) које творе девет округа: Топлички, Јабланички, Пчињски, Пиротски, 
Нишавски, Зајечарски, Борски,  Браничевски, Подунавски. Укупна површина Региона је 26.253 
км

2
, а на његовој територији налази се 126 установа културе.  

 На подручју Региона највише је установа поливалентног типа (домови културе, центри 
за културу, културни центри) које нису усмерене само на једну делатност (попут библиотека), 
већ покривају различите области културе и културне продукције (позоришну, музичку, 
биоскопску, библиотечку делатност, фолклорне садржаје, изложбене активности...).   

Иако формално у Региону има 43 библиотеке, у свим градовимна и општинама постоји 
библиотечка делкатност. Наиме, у склопу четири културна центра налазе се и општинске 
библиотеке: у Кладову, Владичином Хану, Ражњу и Сврљигу. Са друге стране четири 
библиотеке функционишу као установе поливалентног типа. То су установе у местима где су се 
библиотеке као једине установе културе прилагодиле потребама грађана и понудиле им 
различите врсте културних програма (изложбе, музичке вечери, позоришне и биоскопске 
садржаје...) – у Житорађи, Мерошини, Гаџином Хану и Дољевцу. 
 
 
 
 
 
 Шест локалних самоуправа нема установу поливалентног типа, већ само библиотеку 
која обавља искључиво библиотечку делатност.   

 
 

Такође, треба нагласити да се велика већина установа бави и изложбеном делатношћу, 
али да у Региону у статусу самосталних установа функционишу три галерије: нишка Галерија 
савремене ликовне уметности, Галерија Чедомир Крстић у Пироту и Галерија Милена 
Павловић Барили у Пожаревцу. Специфичност су Симфонијски оркестар у Нишу и Градски 
женски хор Барили у Пожаревцу које функционишу као градске установе. 
 
Приказ: Број установа културе према типу у региону Јужне и Источне Србије 

 
 

Приказ: Структура установа културе према типу 
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Општине у којима библиотека функционише као 
делатност поливалентна установе: 

Кладово, Владичин Хан, Ражањ, Сврљиг 

Општине у којима библиотеке функционишу као 
поливалентне установе:  

Житорађа, Мерошина, Гаџин Хан, Дољевац 

Општине у којима не постоји установа поливалентног типа: 
Бојник, Медвеђа, Црна Трава, Куршумлија, Сурдулица, Голубац 
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Табела: Број установа културе у окрузима 

 Округ 
Број установа на 
локалном буџету 

 
Округ 

Број установа на 
локалном буџету 

1 Браничевски 19 6 Зајечарски 12 

2 Нишавски 18 7 Пиротски 12 

3 Јабланички 17 8 Подунавски 12 

4 Пчињски 16 9 Топлички 8 

5 Борски 12 Укупно установа  126 

 
Веома значајан сегмент у области културе представљају удружења која као иницијативе 

грађана једног града говоре о спремности локалног становиштва да се укључе у културу, 
обогате понуду, промене и допуне оно што им не одговара или недостаје.  

Када се установама придодају представници цивилног сектора у култури (културно-
уметничка друштва, струковна и друга удружења која се примарно баве културом) укупно 
актера који се баве делатностима и активностима у области културе има 369. Цивилни сектор 
чине 243 удружења, од којих је више од 60% фолклорних, односно културно-уметничких 
друштава. Ипак, наведену величину цивилног сектора треба узети са резервом, јер је коначан 
број удружења тешко утврдити. Наиме, због чињенице да се ради о нестабилним облицима 
друштвеног повезивања и финансирања (зависе од пројекта за која успевају да обезбеде 
средства), деловање удружења често кратко траје и/или пролази незапажено.  

 
Приказ: Културна инфраструктура према типу         

 
 
Највећи број општина/градова, две трећине, има једну или две установе културе и то су, 

по правилу, библиотека и/или поливалентни центар.  
 Више од шест установа има два града, док оних самоуправа које финансирају између 
три и шест установа има 14.  
 
Приказ: Структура локалних самоуправа према броју установа културе  

 
 

Очекивано, највећи број установа налази се у градовима/општинама који су центри 
округа и стожери културног живота. Изузетак је Бор који, иако је центар Борског округа, има 
мање установа од Неготина. Највећи број установа међу центрима округа има Лесковац 
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захваљујући домовима културе у околним насељеним местима. Наиме, домови културе као 
остатак социјализма (по моделу да свако село има центар за културне програме), у данашњем 
друштву добијају пренамену (уступају се привредним актерима, куд-овима или другим лицима) 
или пропадају јер се у њих не улаже. Лесковац је један од ретких градова који још увек има 
културна дешавања у околним поливалентним центрима. 

Када се у обзир узму само актери цивилног сектора, њих највише има у Браничевском 
округу - 49, а најмање у Топличком округу – свега два (по један у Блацу и Куршумлији).  
 Величина цивилног сектора у култури у окрузима Региона дугује се великом броју 
културно-уметничких друштава и то нарочито у окрузима где су бројни припадници 
националних мањина. Тако се на првом месту и нашао Браничевски округ са 39 културно-
уметничких друштва. На трећем месту нашао се Борски округ са 30 фолклорних друштава. 
Поменуте крајеве насељава велики број припадника влашке националне мањине који у 
културно-уметничким друштвима проналазе начин да очувају своју традицију.    

Нишавски и Јабланички округ броје више комплексних и струковних удружења у култури 
него фолклорних друштава. Та удружења баве се културом у ширем смислу, од струковних 
повезивања уметника, преко организације догађаја до покретања значајних иницијатива и 
активизма у области културе. Једино у Топличком округу Завод није успео да идентификује 
културно-уметничка друштва.           
 Треба поменути да су у табели која следи наведена удружења која функционишу као 
самостална правна лица. Међутим, у многим градовима и општинама у склопу културних 
центара функционишу фолклорна друштва и/или позоришни ансамбли као делатности 
установа (те као такви нису узети у обзир у склопу цивилног сектора у култури).  
 
Табела: Број актера у култури  

Округ Град/општина 
Број актера у култури 

Округ Град/општина 
Број актера у култури 

Установе Удружења Укупно Установе Удружења Укупно 

П
од

у-

Н
ав

ск
и Смедерево 5 19 24 

Н
иш

ав
ск

и
 

Ниш 9 23 32 

Велика Плана 3 6 9 Алексинац 4 12 16 

С. Паланка 4 5 9 Гаџин Хан 1 3 4 

Б
ра

ни
че

вс
ки

 

Пожаревац 6 6 12 Дољевац 1 4 5 

Велико Градиште 2 3 5 Мерошина 1 1 2 

Голубац 1 - 1 Ражањ 1 1 2 

Жабари 2 6 8 Сврљиг 1 1 2 

Жагубица 1 7 8 

П
чи

њ
ск

и
 

Врање 6 8 14 

Кучево 2 6 8 Босилеград 2 1 3 

Мало Црниће 2 2 4 Бујановац 2 4 6 

Петровац на 
Млави 

3 18 21 
Владичин Хан 

2 1 3 

Б
ор

ск
и

 Бор 3 16 19 Прешево 2 3 5 

Кладово 2 5 7 Сурдулица 2 1 3 

Мајданпек 3 7 10 Трговиште 1 - 1 

Неготин 4 15 19 

Ја
бл

ан
ич

ки
 

Лесковац 10 13 23 

З
ај

еч
ар

ск
и

 Зајечар 5 16 21 Бојник 1 1 2 

Бољевац 2 1 3 Власотинце 2 3 5 

Књажевац 3 3 6 Лебане 2 3 5 

Сокобања 2 7 9 Медвеђа 1 - 1 

П
ир

от
ск

и 

Пирот 6 6 12 Црна Трава 1 - 1 

Бабушница 2 - 2 

Т
оп

л
ич

ки
 Прокупље 4 - 4 

Бела Паланка 2 1 3 Блаце 2 1 3 

Димитровград 2 2 4 Куршумлија 1 1 2 

9 округа, 47 градова/општина, 369 актера у култури Житорађа 1 - 1 
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Финансирање и организација културе у 
региону Јужне и Источне Србије 

 
Култура у Србији је потрошач који користи буџетска средства оснивача са малим 

упливом сопствених прихода. Стога, описана културна инфранструктура захтева велика 
финансијска средства јер је учешће локалне самоуправе у њиховом финансирању између 90% 
и 100%. На територији Региона не постоји установа која је основана и која се финансира из 
републичке касе. Све обавезе и оснивачка права припадају градовимa и општинама на чијој 
територији се установе налазе. 
 

 Просечан буџет за културу12  
На подручју 42 локалне самоуправе које су доставиле податке, у просеку по години у 

периоду од 2007. до 2009. године, за културу је издвојено 19.725.108,87 евра.  
 Посматрано кроз тенденцију кретања буџета у анализираном периоду, приметно је да 
након раста у 2008. у односу на претходну годину, укупан буџет за културу на нивоу 
градова/општина бележи пад од 14,3%.  

Приказ: Тенденција кретања буџета за културу на нивоу 42 локалне самоуправе у 
периоду од 2007. до 2009. године 
 

 

 Буџет за културу по градовима/општинама 
Према средствима за културу, највећи број општина налази се у групи која издваја до 

100.000 евра – четвртина. Са друге стране, градови са највећим буџетом издвајају између 
900.000 и 1.100.000 евра за област културе.  

У прилог културном развоју не иде чињеница да шест општина Региона издваја мање 
од 50.000 евра за културу и још шест између 50.000 и 100.000. Убедљиво најмање за културу 
издваја Црна Трава са просечним буџетом за културу у три посматране године испод 15.000 
евра.  

   
Приказ: Број општина/градова према висини буџета за културу 

 
Рангирање према номиналним износима за културу показује да првих осам позиција 

заузимају велике урбане целине, по правилу центри округа. Одступање од тог низа бележи 
општина Прокупље која, иако је центар округа, има мањи буџет од Неготина и Смедеревске 
Паланке. Очекивано, Ниш као центар Региона издваја највише средстава за културу,  а за њим 
следи Лесковац са готово троструко мањим буџетом намењим културној делатности. Најмањи 
буџет за културу има општина Црна Трава у којој функционише само библиотека са троје 
запослених. 

                                                           
12

 Податке о буџету за културу није доставило пет општина: Велико Градиште, Петровац на Млави, Гаџин Хан, Сврљиг  

и Мало Црниће. 

 17.908.155,83  
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Ипак, када се сагледа издвајање за културу по глави становника на првом месту налази 
се Зајечар, на другом Ниш и то су једина два града која издвајају 20 и више евра за културу по 
глави становника на годишњем нивоу.   
 При врху према издвајању по глави становника налазе се и мале, економски 
сиромашније средине, а разлог томе је слаба насељеност тих подручја. Тако се на четвртој 
позицији нашао Босилеград који има мање од 10.000 становника, а за културу издваја око 
180.000 евра. Владичин Хан и Сокобања на петом и шестом месту су интересантни јер у својим 
установама културе удружују културне делатности и туризам.    
 У просеку, на нивоу 42 локалне самоуправе које су доставиле податке о буџету, удео 
културе у укупном буџету градова и општина износи 6,4%. Ипак велики распон удела културе у 
укупном буџету, који се креће од 1,2% у Куршумлији до 14,5% у Владичином Хану, не одражава 
право стање ствари када је реч о укупном номиналном издвајању за културу. Наиме, често се 
чини да је удео културе у укупном буџету на завидном нивоу, али су средства за културу због 
малих укупних буџета општина и даље мала.  
      
Табела: Градови /општине према просечном буџету за културу, уделу у укупном буџету 
општине/града и издвајању за културу по глави становника 

 

Буџет градова/општина за културу 

 

Буџет градова/општина за културу 

Град/ 
Општина 

Просек  
2007-2009 

Просечан 
удео  

2007-2009 

Буџет за 
културу по 

глави 
становника 

Град/  
Општина 

Просек 
2007-2009 

Просечан 
удео  

2007-2009 

Буџет за 
културу по 

глави 
становника 

1 Ниш 5.000.756,17 6,5% 20 22 Мајданпек 186.647,19 4,6% 7,9 

2 Лесковац 1.763.790,89 8,7% 11,3 23 Димитровград 182.297,12 6,1% 15,5 

3 Зајечар 1.407.901,64 11,6% 21,3 24 Босилеград 179.701,78 10,8% 18,1 

4 Пожаревац 1.383.277,77 6,3% 18,5 25 Лебане 161.384,61 5,1% 6,5 

5 Смедерево 1.087.695,49 4,8% 9,9 26 Кладово 142.554,90 4,0% 6 

6 Врање 957.813,47 6,6% 11 27 Бабушница 126.319,78 4,3% 8 

7 Пирот 879.338,24 8,2% 13,8 28 Жагубица 112.243,43 5,1% 7,6 

8 Бор 773.102,94 8,9% 13,9 29 Бољевац 105.438,34 4,7% 6,7 

9 Неготин 671.006,67 9,2% 15,5 30 Мерошина 102.243,23 5,6% 6,9 

10 Смед.Паланка 458.339,70 5,6% 9,7 31 Дољевац 93.530,71 3,9% 4,8 

11 Прокупље 444.211,36 6,9% 9,2 32 Блаце 90.072,27 4,7% 6,5 

12 Алексинац 406.381,64 6,2% 7,0 33 Трговиште 78.237,25 7,5% 12,3 

13 Владичин Хан 400.907,85 14,5% 16,9 34 Бојник 73.997,90 4,3% 5,6 

14 Прешево 377.754,70 9,1% 10,8 35 Житорађа 64.490,77 3,5% 3,5 

15 Књажевац 346.890,36 6,9% 9,3 36 Медвеђа 50.395,07 1,9% 4,7 

16 Сокобања 309.800,92 10,6% 16,7 37 Жабари 47.706,16 3,1% 3,7 

17 Велика Плана 232.793,24 4,0% 4,2 38 Кучево 47.243,45 1,9% 2,5 

18 Власотинце 230.596,91 5,5% 6,9 39 Ражањ 44.565,29 3,6% 3,9 

19 Бујановац 227.381,70 3,3% 5,3 40 Голубац 40.739,56 2,8% 4,1 

20 Бела Паланка 196.389,57 8,7% 13,7 41 Куршумлија 37.174,22 1,2% 1,7 

21 Сурдулица 187.219,37 4,2% 8,4 42 Црна Трава 14.775,26 2,6% 5,8 

 

 Слична ситуација се јавља и када је укупан просечан годишњи удео културе у буџетима 
свих локалних самоуправа  у питању. Наиме, иако укупна средства за културу показују пад, 
удео културе у просечном буџету градова и општина из године у годину расте.   
  
Приказ: Тенденција кретања удела културе у укупном буџету 42 локалне самоуправе 

 

6,2% 
6,7% 

7% 

2007 2008 2009 

Удео буџета за културу у укупном буџету 42 локалне самоуправе 
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Половина градова и општина које су доставиле податке о буџету, издваја мање од осам 
евра за културу по глави становника. Са друге стране, само два града успевају да обезбеде 20 
и више евра за културу по становнику. Највећи број градова и општина налази се у групи која 
обезбеђује између пет и осам евра по глави становника. 

    
Приказ: Структура градова/општина према просечном издвајању за културу по глави 
становника (2007-2009) 

 
 

Највећи број градова и општина издваја између 4% и 6% укупног буџета.   
 

Приказ: Структура градова/општина Региона према просечном уделу културе у укупном 
буџету у периоду 2007-2009 

 
 

 Структура буџета за културу 
Средства за културну продукцију, односно програме, су најбитнији део културе када је 

публика у питању. У ту сврху се у Региону на нивоу посматраних самоуправа (42) у периоду од 
2007. до 2009 година просечно издваја 10,6% за програме, што је најмањи удео у буџету за 
културу, док се са друге стране скоро две трећине буџета издваја за плате и накнаде 
запослених. Око четвртине средстава одлази на одржавање објеката и текуће трошкове у 
установама.  

Високи трошкови одржавања објеката често представљају проблем малим и 
сиромашним срединама које немају бројну публику (јер су најчешће слабо насељене), а имају 
велике сале и објекте које захтевају значајна средства за функционисање. Често се дешава да 
у таквим салама или зградама нема грејања или је неадекватно, вентилациони систем је 
незадовољавајућ, а електричне инсталације у веома лошем стању, па посета због 
неадекватних основних услова изостаје или се програми не организују 

 
Приказ: Структура буџета према намени средстава 
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Tенденција кретања средстава према намени у посматраном периоду показује да само 
удео за плате, иако чини највећи део буџета, бележи раст у 2009. у односу на 2007. годину, док 
удео програма и трошкова показују пад. 
 

Приказ: Тенденција кретања средстава за плате, 
материјалне трошкове и програме  

 
 

За програме највише издваја град Ниш као центар Региона, а за њим следи Пожаревац 
који у просеку годишње за програме издваја 1,7 пута мање средстава од Ниша. Најмање 
средстава за програме издваја општина Босилеград. Ипак, податке о издвајању за програме 
нису доставила три центра округа: Зајечар, Прокупље и Пирот, тако да би то сигурно изменилу 
поредак у табели. Поред тога податке уопште о буџету, па самим тим ни о структури истог није 
доставило пет општина: Велико Градиште, Петровац на Млави, Гаџин Хан, Сврљиг и Мало 
Црниће.   
 
Табела: Рангирање градова/општина према просечном издвајању за програме у буџету 
за културу у периоду 2007-2009.година 

Град/Општина 

Ранг према највећем 
просечним средствима 

за  програме  
(2007-2009) 

Град/Општина 

Ранг према највећем 
просечним средствима 

за  програме  
(2007-2009) 

Ниш 704.090,20 Жабари 19.918,86 

Пожаревац 410.510,78 Велика Плана 18.002,76 

Бор 210.354,23 Прешево 16.381,81 

Смедерево 144.311,46 Кучево 15.294,52 

Владичин Хан 136.491,53 Кладово 14.677,49 

Алексинац 76.371,81 Књажевац 11.480,57 

Лесковац 76.095,53 Бујановац 8.471,32 

Неготин 49.822,83 Бојник 7.609,15 

Врање 47.810,87 Ражањ 6.809,00 

Власотинце 38.023,96 Лебане 5.947,14 

Жагубица 33.673,03 Димитровград 4.962,16 

Бабушница 32.780,45 Мерошина 3.717,50 

Смед.Паланка 25.509,95 Голубац 2.593,76 

Бољевац 24.491,78 Босилеград 1.283,46 

  

 

 

 

 

64,6% 62,5% 67,7% 

24,7% 25,1% 23,8% 

10,7% 12,3% 
8,4% 
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Плате 

Материјални 
трошкови 

Програми 

Општине које не препознају програме у структури буџета или не 
издвајају средства у ту сврху:  

Зајечар, Пирот, Прокупље, Сокобања, Сурдулица, Мајданпек, 
Блаце, Црна Трава, Медвеђа, Житорађе, Куршумлија, Бела 

Паланка, Трговиште, Дољевац. 

ЗЗааббрриињњаавваа  ччиињњееннииццаа  ддаа  1144  

ллооккааллнниихх  ссааммооууппрраавваа  оодд  4422  ккоојјее  ссуу  

ддооссттааввииллее  ппооддааттккее  ннее  ппррееппооззннаајјее  

ссррееддссттвваа  ззаа  ппррооггррааммее  ппррииллииккоомм  

ппррааввљљеењњаа  ееввииддееннцциијјее  оо  рраассппооддееллии  

ббууџџееттаа..  ООввоо  ннааррооччииттоо  ччууддии  ззббоогг  

ччиињњееннииццее  ддаа  ппооддаацции  ддооббиијјееннии  оодд  

ууссттаанноовваа  ппооккааззуујјуу  ддаа  

ггррааддооввии//ооппшшттииннее  ччеессттоо  

ффииннааннссиирраајјуу  ииззммееђђуу  9955%%  ии  110000%%  

ккууллттууррнниихх  ппррооггррааммаа..  ИИппаакк,,  ддеешшаавваа  

ссее  ии  ддаа  ууссттааннооввее  ззааииссттаа  ннееммаајјуу  

ппррооггррааммее,,  ппаа  ссее  ттааккоо  уу  ттуу  ссввррххуу  ннее  

ииззддвваајјаајјуу  ссррееддссттвваа  
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 Запослени у култури 
Укупан број запослених у култури у Региону износи 1.995 делатника. Полна структура 

показује да незнатно предњаче жене (50,8%), док је према нивоу образовања највише 
средњеобразованих (48,1%), а најмање основнообразованих (8,8%). 
 

Приказ: Полна и образовна структура културних делатника 

 
          
               
              Највећи број запослених има град Ниш, па Лесковац. Очекивано су се на првих десет 
места према броју запослених нашли центри округа са великим бројем установа. Изузетак је 
Смедеревска Паланка која има већи број културних делатника од Бора. Најмањи број 
запослених у култури има општина Жабари у којој је запослено свега двоје у сектору културе.   

Највећи број градова/општина има између 11 и 15 делатника у установама културе – 
девет.   
 

Табела: Самоуправе према највећем броју запослених у култури и броју становника 
према броју културних делатника 

Град/Општина 
Број 

запослених у 
култури 

Град/Општина 
Број 

запослених у 
култури 

Град/Општина 
Број 

запослених у 
култури 

Ниш 439 Мајданпек 24 Мерошина 11 

Лесковац 213 Сурдулица 22 Трговиште 11 

Зајечар 117 Димитровград 21 Бољевац 10 

Врање 114 Петровац на Млави 20 Бојник 9 

Смедерево 99 Бујановац 19 Босилеград 9 

Пожаревац 96 Бабушница 18 Велико Градиште 8 

Пирот 88 Лебане 18 Сврљиг 7 

Прокупље 74 Кладово 17 Медвеђа 7 

С.Паланка 72 Владичин Хан 16 Жагубица 6 

Бор 62 Бела Паланка 15 Куршумлија 5 

Неготин 60 Сокобања 15 Голубац 4 

Прешево 58 Дољевац 14 Мало Црниће 4 

Алексинац 41 Житорађа 14 Ражањ 3 

Књажевац 34 Кучево 13 Црна Трава 3 

Власотинце 33 Гаџин Хан 12 Жабари 2 

Велика Плана 26 Блаце 12 Укупно запослених 1.995 

 

Приказ 14: Самоуправе према броју запослених у култури 

 

49,2% 50,8% 

Мушкарци Жене  
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ППррооссееччннаа  ссттаарроосстт  ззааппооссллеенниихх  уу  ббииббллииооттееккааммаа  јјее  4488  ггооддииннаа,,  уу  ккууллттууррнниимм  ццееннттррииммаа  4477,,  уу  ммууззеејјииммаа  4466,,  

уу  ааррххииввииммаа  4488,,  уу  ззааввооддииммаа  ззаа  ззаашшттииттуу  ссппооммееннииккаа  5500,,  уу  ггааллеерриијјааммаа  4499,,  уу  ппооззоорриишшттииммаа  4444  ггооддииннее..  
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 Организација локалних самоуправа 
Да култура нема пуну пажњу међу доносиоцима одлука показује чињеница да је у 

локалним самоуправама Региона у највећем броју она само део интересовања одељења која 
се баве друштвеним делатностима. Наиме, од 47 градова/општина које чине регион Јужне и 
Источне Србије, само Ниш и Врање имају одељења која у свом називу јасно указују на 
бављење културом, док је у осталима култура утопљена у службе за непривредне активности.  
Службе у управама које су задужене за област културе су, у свим осталим 
градовима/општинама службе/секретаријати/управе/одељења/одсеци за друштвене 
делатности или одељења за ванпривредне/опште делатности и финансије. Законску могућност 
да се у градској управи постављају помоћници градоначелника за област културе (Закон о 
локалној самоуправи, члан 58) користе два града Региона: Зајечар и Смедерево.  

Изненађујуће је да девет локалних самоупрва у Региону истичу да у оквиру општинске 
управе немају одељење које је надлежно за питања из области културе. У неким случајевима о 
култури бригу воде одељења која су задужена за друге области које немају везе са културом: у 
Прокупљу то је Служба за образовање, у Блацу Инспекцијска служба, у Жабарима Одељење 
за привреду и урбанизам, а у Смедеревској Паланци Одељење за финансије.  
 
Табела: Одељења надлежна за област културе у управама градова/општина 

Општина 
Одељење задужено за питања из 

области културе 
Општина 

Одељење задужено за питања из 
области културе 

Ниш 
Одсек за културу Градске управе за 

образовање, културу, омладину и спорт 
Прокупље Служба за образовање 

Алексинац 
Одељење за општу управу и друштвене 

делатности 
Блаце Инспекцијска служба 

Дољевац 
Одељење за општу управу и 

ванпривредне активности 
Куршумлија 

Одељење за друштвене делатности и 
општу управу 

Мерошина 
Одељење за непривредне делатности и 

општу управу 
Житорађа Не постоји 

Ражањ 
Одељење за друштвене делатности, 
општу управу и заједничке послове 

Зајечар Одељење за друштвене делатности 

Гаџин Хан Служба за друштвене делатности Бољевац 
Одељење за привреду, пољопривреду и 

развој 

Сврљиг 
Одељење за друштвене делатности и 

општу управу 
Књажевац 

Одељење за привреду и друштвене 
делатности 

Врање 
Секретаријат за образовање, културу, 

спорт, омладину и информисање 
Сокобања 

Одељење за општу управу и друштвене 
делатности 

Босилеград Не постоји Бор 
Одељење за привреду и друштвене 

делатности 

Бујановац 
Одељење за јавне службе и друштвене 

делатности 
Кладово  

Одељење за привреду и друштвене 
делатности 

Влад.Хан Не постоји Мајданпек 
Одељење за привреду, јавне делатности и 

заједничке послове  

Прешево Одељење за јавну делатност Неготин 
Одељење за буџет, финансије, привреду, 
друштвене делатности и локалну пореску 

администрацију 

Сурдулица Не постоји Пожаревац Одељење за друштвене делатности 

Трговиште Не постоји Жабари Одељење за привреду и урбанизам 

Пирот Одељење за ванпривредне делатности Голубац Не постоји 

Бабушница 
Одељење за непривредне делатности и 

општу управу 
Вел.Градиште 

Одељење за општинску управу и јавне 
службе 

Бела Паланка 
Одељење за општу управу и јавне 

службе 
Жагубица 

Одељење за опште послове и друштвене 
делатности 

Димитровград Одбор за културу, образовање и спорт Кучево Одељење за опште и заједничке послове 

Лесковац Управа за друштвене делатности Мало Црниће 
Одсек за јавну у праву, јавне службе и 

скупштинске управе  

Бојник 
Одељење за општу управу, заједничке и 

скупштинске послове и јавне службе 
Петровац 

Одељење за општу управу и заједничке 
послове 

Власотинце Не постоји Смедерево Одсек за јавне службе 

Лебане Не постоји Смед.Паланка Одељење за финансије 

Медвеђа Одељење за општу управу Вел.Плана Одељења за друштвене делатности 

Црна Трава Не постоји 9 локалних самоуправа нема службе за културу 
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 Проблеми и приоритети у култури на нивоу градова/општина 
Представници локалних управа су у упитницима рангирали проблеме по важности за 

своје место, као и приоритете за даљи културни развој.  
Као највеће проблеме доносиоци одлука у градовима и општинама виде недостатак 

средстава за инвестициона улагања, па потом и недостатак средстава за програме али и 
недовољну стручност и бројност кадрова. 

У складу са основним проблемима као приоритети развоја наведени су: опремање 
установа културе, неговање традиције и заштита културне баштине, па едукација запослених у 
култури.  Међутим, на четвртом месту нашао се развој културног туризма што је, када се има у 
виду други приоритет по броју одговора најзначајнија ставка за улагање.  

Интересантно је да се реактивација индустријског наслеђа види као најмања могућност 
развоја иако може бити добар модел за ширење постојећих капацитета културе. 

Међународна сарадња се нашла на дну лествице приоритета иако у немогућности 
довољног финансирања културне продукције може представљати добар модел развоја 
културне разноликости. Такође не би требало занемарити и значај размене културних садржаја 
и промоције наше културе у свету и укључивање у светске моделе културног туризма, међу 
којима су и путеви културе. 
 

Приказ: Рангирање прва три проблема и приоритета за развој културе на основу 
одговора представника локалних самоуправа Региона 

 
 

 

Табела: Рангирање проблема и приоритета према броју одговора представника 
локалних самоуправа Региона 

Рангирање проблема у култури према броју одговора Рангирање приоритета у култури према броју одговора 

1 
Недостатак средстава за реновирање објеката и улагања у 

инфраструктуру 
1 Опремање установа културе 

2 Недостатак средстава за програме 2 Неговање традиције и заштита културне баштине 

3 Недовољна стручност и бројност кадрова 3 Едукација запослених у култури 

4 Недовољна брига за културно и историјско наслеђе  4 Културни туризам 

5 Недовољно развијен културни туризам 5 Подстицање сарадње културе и привреде 

6 
Недовољна развијеност мултикултурализма и међународне 

сарадње  и Слаба заинтересованост грађана за културне 
садржаје 

6 Савремено стваралаштво 

7 
Недовољна подршка савременом стваралаштву и Недовољна 

сарадња установа културе на локалном нивоу 

7 Истраживање публике 

8 Културни аматеризам 

9 
Промоција мултикултуралности и међународне 

сарадње 

10 Реактивација индустријског налсеђа 

29,1% 

26% 

17,3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Проблеми 

Недостатак средстава за реновирање објеката и улагања у инфраструктуру 
Недостатак средстава за програме 
Недовољна стручност и бројност кадрова 

24,2% 

19,7% 

15,9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Приоритети 

Опремање установа културе 
Неговање традиције и заштита културне баштине 
Едукација запослених у култури 
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Поред проблема рангираних од стране представника општина/градова, у сфери културе 
приметни су још неке системске тешкоће са којима се сектор културе сусреће

13
. 

 

Oпшти/организациони 
Непостојање континуитета управљања (политизација) – због чињенице да су 

менаџери установа културе постављена лица најчешће по политичкој линији, културни 
програми и активности немају континуитет у свом деловању. Сваки директор има нове идеје и 
визије шта и како треба организовати и реализовати, тако да се често дешава да се нешто што 
је по форми и посећености адекватно изгуби или осиромаши. Када се томе придода проблем 
број два са ове листе, недостатак стратешког планирања, култура не може да буде на 
задовољавајућем нивоу  

Непостојање стратешког планирања – нови Закон о култури просписује доношење 
стратегије на републичком нивоу и у складу са њом локалне самоуправе су у обавези да 
донесу своје локалне планове културног развоја – члан 7 Закона о култури гласи: Јединица 
локалне самоуправе, у циљу старања о задовољавању потреба грађана у култури на својој 
територији, доноси план развоја културе у складу са законом и Стратегијом, а за који се 

средства за финансирање обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе... Међутим, у 
пракси су веома ретки примери градова и општина који испуњавају овај услов, а стратешки 
документ на државном нивоу је у фази припреме. У региону Јужне и Источне Србије само два 
града раде на стратегији културног развоја Врање и Ниш.   

Непостајање евалуације рада (критеријуми) – установе су дужне да редовно, на крају 
сваке године, доставе оснивачу извештаје о раду. Међутим, ниједна локална смоуправа не 
евалуира рад својих установа, нити уобличава критеријуме за оцену ефикасности на основу 
пристиглог извештаја. Средства се додељују линеарно на основу одлука у односу на претходна 
издвајања.  

Област културе није приоритет општина и градова – већински локалне самоуправе 
не обраћају довољно пажњу на своје актере у култури и њихове проблеме. То показује, у 
већини градова/општина, изостанак стратешког планирања, непостојање конкурса за пројекте 
из области културе, непостојање јасних критеријума за доделу средстава и инвестиције у 
сфери културе, непостојање тела која ће се бавити питањима и проблемима у области културе 
као што су стручни савети за културу, комисије за процене и слично. Такође највећи број 
општина и градова нема посебна одељења у оквиру управе која би се бавила питањима из 
културе.  

 

Финансирање 
Непостојање диверзификованих начина финансирања – и установе и актери 

цивилног сектора се често ослањају искључиво на буџете својих градова/општина. Ретки су 
примери оних који се окрећу фондацијама, сарадњама са привредним субјектима, али и 
сродним установама и удружењима у култури, или другим изворима финансирања.   

Минимални удео сопствених средстава – установе културе у својим буџетима 
најмањи део обезбеђују сопственим приходима – у просеку од 5% до 10% (позоришта и 
поливалентни центри нешто више од осталих установа). То говори о готово потпуној 
зависности установа културе од државе, нарочито ако се има у виду да се оне веома ретко 
окрећу алтернативним видовима финансирања, као и слабо развијеним могућностима за 
тржишно пословање. 

Недовољно развијени механизми конкурса – конкурс као механизам за доделу 
средстава ванинституционалним актерима у култури у већини локалних сдамоуправа Региона 
не постоји. Средства се углавном додељују на основу дописа о потребама актера у цивилној 
сфери културе што оставља могућност субјективног и произвољног додељивања финансија, 
без јасних критеријума и прецизних механизама одлучивања.  

Напостојање програмског финансирања – установе културе добијају готово једнаке 
износе средстава сваке буџетске године што оставља мало простора за осмишљавање и 
обогаћивање постојећих задовољавајућих програма, али и указује на нерационалну потрошњу 
без обзира на квалитет и потребу, али често и неодржавање одређених програма за које су 
добијена средства. Управо због тога потребно је осмислити механизам конкурса намењеног 
искључиво програмима установа културе са прецизним критеријумима евалуације.  

Најмањи удео средстава према намени за програме – у установама највећи део 
буџета одлази на плате запослених, па трошкове одржавања често великих и 
нефункционалних простора па тек онда за програме и пројекте.  
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 А.Лазаревић:  Културни ресурси округа Србије, 2011, Завод за проучавање културног развитка, Београд  
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Недовољно развијена корпоративна одговорност – У Србији не постоје законска 
регулатива која се тиче пореских олакшица за спонзоре и донаторе у култури као што је случај 
са великим бројем земаља Запада. То је и основни проблем недовољног развоја културе и 
буџета установа за програмске активности. 

Финансирање међуопштинских установа – заводи за заштиту споменика културе и 
историјски архиви, али и регионални музеји, су установе које својом активношћу покривају 
територије више општина. До 2003. године заводи и архиви били су финансирани од стране 
Републике, да би тада били пребачени на локалне буџете. Ипак, по правилу се финансирају 
готово искључиво од стране града/општине на чијој територији се налазе. Наиме, иако 
покривају већи број општина не постоји законска регулатива њиховог учешћа у финансирању 
установа које су надлежне за њихова непокретна и покретна добра и архивску грађу. Додатни 
проблем представља чињеница да Завод за заштиту споменика културе Ниш покрива највећи 
број општина и споменика културе, док је број кадрова незадовољавајућ. 

  

Запослени/кадровска политика 
Недовољно развијени механизми евалуације рада запослених – у установама 

културе у за сада не постоје начини процене и валоризације рада запослених, тако да су без 
обзира на радну (не)ефикасност сви плаћени према коефицијентима зараде који се везују за 
њихово радно место. То за последицу има и недостатак механизама мотивације  културних 
радника, где неефикасни радници остају запослени, ефикасни исто плаћени, уз немогућност 
запошљавања нових кадрова. Тако се култура налази у пат позицији.    

Недостатак едукације и стручно усавршавање запослних – у Србији не постоји 
пракса перманентног стручног усавршавања запослених у култури што за посленицу има 
заостајање за савременим, светским, токовима у културној сфери (стратешко планирање, 
пројектно финансирање, истраживања публике, дигитализација, мултимедијалне поставке, и 
друге активности). И запослени у установама су свесни да на овај начин долази до стагнације у 
знањима и вештинама.  

Старосна структура запослених  - просек година запослених у култури у Региону је 47 
што значи да је међу културним делатницима много више оних преко 55 година старости него 
оних до 35. То за последицу има недостатак уплива нове креативне енергије у установе 
културе. 

Недовољно укључивање волонтера, приправника – установе у Србији, па и у 
Региону често нису спремне да у свој рад укључе младе људе и пруже им стручну праксу уз 
унапређивање сопственог рада иако не постоје препреке нити додатна финансијска улагања.   

 

Сарадња 
Међуресорна сарадња – неопходност за даљи развој културе коју су истакли готово 

сви представници установа јесте сарадња са образовним институцијама која би помогла у 
стицању културних навика и обликовању публике за програме установа културе. Тренутно је 
сарадња између установа културе и образовања ad hoc и зависи од личног ентузијазна 
запослених. Такође је потребно повезивање са сектором туризма у циљу боље промоције 
културног стваралаштва и наслеђа.  

Међусекторска сарадња – актери цивилног сектора у култури често нису у могућности 
да обезбеде просторе за свој рад и уметничко изражавање, а врата установа културе остају им 
затворена. То за последицу неретко има гашење удружења и осиромашење културне 
разноликости. Сарадња са приватним сектором пружила би базу за усавршавање програмске 
делатности у култури. Једно од системских мера јесте стимулација корпоративне одговорности. 

Међусобна сарадња установа на локалном, окружном, регионалном и 
националном нивоу – иако се у мањим местима са малим бројем установа не дешава често 
да установе културе не сарађују, у великим урбаним целинама и на вишим нивоима срадња 
изостаје. Стога се уз спремност установа, као прекопотребна истиче координација од стране 
локалних самоуправа у смислу одржавања редовних састанака директора, плана реализације 
програма како не би долазило до њихових преклапања и слично. Сарадња на другим нивоима 
препуштена је самим установама, тако да и оне морају да покажу иницијативу за повезивањем. 
Сарадња установа културе помогла би и развој културе на нивоу Региона па самим тим 
створила и повољнију климу за туристичко представљање културног богатства 
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 Општи проблеми и стратешке мере развоја културе у Региону 
 

Проблеми Циљеви Мере Очекивани резултати/успех 

Непостајање планског развоја 
културе у градовима и 
општинама Региона  

Доношење локалних планова 
развоја културе и поштовање 
основних принципа и циљева 

Плана 

Креирање стратешког документа развоја културе уз помоћ стручног тима *Плански развој културе 
*Редовна евалуација резултата и 
континуирано усаглашавање са 

уцртаним циљевима  

Формирање тима за имплементацију, мониторинг и евалуацију циљева и резултата  

Израда годишњих акционих планова и критеријума евалуације 

Политизација и бирократизација 
у сектору културе, праћена 
нестручним менаџментом 

Деполитизација у сектору 
културе уз професионализацију 

менаџмента 

Креирање нормативних аката којима се регулишу мерила и критеријуми финансирања у 
области културе * Усвојен акт о финансирању у култури и 

његова доследна примена 
*Ангажован стручни сарадник  за област 

културе у локалној управи 
*Унапређена сарадња између локалне 

управе и установа културе 
*Усклађени програми установа културе 

Доследна примена Закона о култури при избору директора установа, уз услов стручности, 
менаџерских знања и достављања плана рада у мандатном периоду 

Стриктна примена Закона о култури при постављању чланова Управних одбора (угледни и 
доказани делатници у култури, науци, просвети, области медија  и финансија)  

По потреби организовање едукација управљачког кадра 

Активирање послова координације програма субјеката у култури да не би долазило до 
преклапања активности и да би се плански приступало публици 

Неадекватна евалуација рада 
како за појединце, тако и 

субјеката у култури у целини и 
неразвијеност механизама 
мотивације актера културне 

политике 

Евалуација  рада субјеката у 
култури и видљивост ефеката 

евалуације 

Формирање стручног тела/радне групе за креирање методологије за евалуацију и писање 
евалуационих извештаја, са предлогом мера 

*Формирана радна група стручњака за 
евалуацију  

*Креирани упитници за евалуацију рада 
установа/организација и мерење 

учинака рада запослених у култури 
* Акт о додели награде и расписивање 

конкурса 

Полугодишње попуњавање евалуационих упитника од стране субјеката у култури – 
установа/организација и свих запослених у установама 

Развој праксе мотивације код 
делатника у култури 

Разрада методологије за мотивацију и награђивање изврсности, на локалном нивоу и на нивоу 
установе 

Увођење награда за установе и појединце за посебан допринос у развоју културе (награда 
може бити додатно финанисрање пројеката,  студијска путовања, докторске студије...) 

Непостојање стратешког и 
пројектног планирања на нивоу 

установа културе 

Успостављање планског и 
програмског буџетског 

финансирања у области 
културе на основу програма и 

пројеката 

Стриктна примена одредби Закона о култури које се односе на годишње планирање 
*Јасно дефинисан конкурс за 

финансирање рада у култури за све 
културне субјекте 

*Стратегије развоја установа културе 

Усвајање вишегодишњих стратешких планова развоја установа 

Унапређење  механизма конкурса са јасним критеријумима, дефинисаним конкурсним 
линијама према областима у култури, за све субјекте у култури (установе, цивилни сектор, 
појединце)  

Недовољан  број стручних 
кадрова и висока просечна 

старост кадрова 

Оптимализација кадровске 
структуре 

Сукцесивно повећање броја стручног кадра праћено подмалађивањем колектива *Кадровско подмлађивање установа и 
оптимализација броја запослених 

*Стручни кадар који се котинуирано 
оспособљује за савремене трендове у 

култури 

Развој праксе краткорочног и средњорочног пријема по пројектима 

Развој праксе ангажовања волонтера 

Стручно оспособљени кадрови 
у области културе 

Усвајање програма стручног усавршавања запослених у установама културе 
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 Општи проблеми и стратешке мере развоја културе у Региону 
 

Проблеми Циљеви Мере Очекивани резултати/успех 

Незадовољавајуће буџетско 
финасирање и непостојање 

различитих модела 
финансирања културе 

Повећано буџетско 
финансирање културе као и 

додатни развој 
диверзификације 

Процентуално дефинисање удела за културу у односу на укупан буџет града и повећање 
финансирања. 

*Установљени модели финансирања 
који обезбеђује већа средства 

*Удео улагања у културу из других 
извора 

*Формирана радна група за припрему 
предлога пројеката 

 

Успостављање алтернативних видова финансирања културе (комуналне таксе, фондови, 
издвајање за културу од процеса приватизације и судских процеса/извршења...) 

Јачање капацитета за аплицирање код републичких фондова и фондова ЕУ (формирање 
радне групе/тела  за припрему предлога пројеката и спровођење едукација на тему  писање 
пројеката) 

Отварање установа културе ка 
тржишту, сходно њиховој 
делатности  и савременој 

пракси 

Дефинисање удела остваривања сопствених средстава за установе културе, према типу 
установе и делатности 

Креирање конкурсне линије за подстицање улагања сопствених средстава установа културе 
за унапређење продукције/програмске делатности 

Развој праксе друштвене 
корпоративне одговорности 

Састанак представника власти, привреде и културе и формирање посредничког тела за 
успостављање сарадње између јавног, приватног и цивилног сектора 

Поспешивање донаторства кроз ослобађање од одређених такси у надлежности локалне 
самоуправе зарад улагања у културу 

Успостављање награде за донаторство у култури 

Недовољно учешће свих 
локалних самоуправа у 

финасирању рада регионалних 
установа (Завод,  Архив и Музеј) 

од стране општина на чијој 
територији остварују делатност 

Нормирање обавезе за 
учествовање у финансирању 

регионалних установа заштите 
Креирање споразума о сарадњи између локалних самоуправа и установа заштитте 

*Успешнији рад регионалних установа уз 
повећано финансирање 

Недовољна повезаност 
локалних самоуправа и актера у 

култури и туризму ради 
промоције богатства и развоја 

културног туризма 

Повезивање и успостављање 
сарадње између актера у 
култури и туризму ради 
заједничке презентације 

капацитета и јачања 
потенцијала 

Уговори о сарадњи на различитим нивоима 
*Промоција културног богатства Региона 

*Обједињена понуда за туристе 
*успостављање модела подршке између 

установа у Региону  

Израда заједничких промотивних материјала  

Међусобно помагање актера у култури и туризму (у сферама промоције, јачања капацитета, 
едукације и слично) 
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Локалне самоуправе и промоција културе  

Једно од веома важних питања када је о култури реч јесте презентација и промоција 
културног богатства. Наиме, није довољно само поседовати културно благо већ га и на 
адекватан начин представити не само локалном становништву, већ и туристима. На тај начин, 
повећавајући туристичку посету, локалне самоуправе и економски јачају. У том циљу 
неопходно је што чешће говорити о културном туризму и радити на његовом унапређењу. Стога 
је велики сегмент истраживања Завода посвећен управо стању и могућностима даљег развоја 
културног туризма, а самим тим и привреде, у Јужној и Источној Србији као најсиромашнијем 
делу Србије.  

    

Преглед тренутног стања и расположивих 
ресурса за културни туризам 

 
Погледати културно-историјске споменике, уживати у призорима природних добара, 

послушати аутентичне приче локалних становника и окусити јединствене специјалитете, само 
су неке од специфичности културног туризма које би сваком туристи омогућиле да на најбољи 
начин искуси и упозна место које је посетио. Повезати прошлост и садашњост кроз различите 
културне активности и тако оживети културну понуду једног региона, задатак је у чијем би 
остваривању улогу требало да има и локална самоуправа. Културни туризам нуди велике 
могућности за економски развој локалних заједница, притом ослањајући се на ресурсе који су 
недовољно или нимало искоришћени, а заправо представљају одраз културног живота тих 
заједница.  

Културна баштина, материјална као и нематеријална, је ”оруђе“ у рукама главних 
носилаца развоја културног туризма међу којима су и локалне самоуправе. С тим у вези, 
неопходно је да и локалне самоуправе увиде значај културног туризма, а затим препознају 
потенцијале које поседују и предузму мере за њихово искоришћавање. Слаба 
заинтересованост локалних самоуправа да учествују у овом истраживању могло би послужити 
као један од индикатора спремности да учествују у развоју културног туризма на својим 
територијама.  

Наиме, иако су упитници благовремено достављени свакој од 47 локалних самоуправа 
у југоисточном региону, тек 28 упитника нашло је пут назад у Завод. Као што доња табела 
показује, само се Бор, Зајечар и Прокупље могу похвалити чињеницом да су све локалне 
самоуправе у окрузима чији су они административни центри изашле у сусрет истраживачима. 
Док је у Браничевском и Јабланичком округу број пристиглих и непристиглих упитника 
изједначен, из Пиротског округа није примљен ниједан од послатих упитника.  
 
Приказ: (Не)пристигли упитници локалних самоуправа 
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 Ресурси препознати од стране локалних самоуправа 
Кључни фактор у процени улоге коју локалне самоуправе тренутно имају у развоју 

културног туризма свакако је ниво информисаности водећих структура о томе шта културни 
туризам заправо представља. На питање да ли је њихова општина-град оријентисана на развој 
културног туризма Завод је добио 22 потврдна одговора, док су само две општине, Ражањ 
(Нишавски округ) и Прешево (Пчињски округ) оставиле питање без одговора. Уз град Бор и 
општину Житорађа (Топлички округ) који су негативним одговором и директно указали на 
неактивност на пољу културног туризма, општине Голубац (Браничевски округ) и Лебане 
(Јабланички округ) једине су навеле да заправо нису сигурне шта све културни туризам 
подразумева.  

Када се, међутим, узму  у обзир  начини којима локалне самоуправе реализују културне 
активности које сматрају културним туризмом, стиче се утисак да би било неопходно спровести 
едукацију релевантних кадрова на тему културног туризма како би се у будућности боље 
искористили постојећи ресурси,а самим тим омогућио и даљи просперитет ове гране туризма у 
нашој земљи. У прилог томе говори и чињеница да се значајне историјске личности и 
јединствена гастрономија, као специфичности једног краја, налазе тек при дну табеле и није им 
дат значај као једним од важнијих обележја од стране испитаних самоуправа. Чини се, дакле, 
да већина локалних самоуправа још увек не користи све културне садржаје у циљу промоције 
територије под својом управом. Оно што се у највећем броју  случајева истиче као 
репрезентативно у свакој општини/граду, уједно се сматра и највећим приоритетима за 
улагање, па су тако фестивали и манифестације, споменици културе, знаменита места, 
археолошка налазишта и природна богатства препознати као примарни потенцијали за развој 
културног туризма. 
 

Приказ: Имиџ општине/града 

 

Међу ресурсима које локалне самоуправе виде као најактративније за развој културног 
туризма, најчешће су наведени локални фестивали и манифестације, као и различити 
(културни) догађаји попут ликовних колонија, изложби рукотворина , књижевних вечери, али и 
такмичења попут кувања рибље чорбе (Велико Градиште).  

Иако охрабрује чињеница да су све локалне самоуправе (са изузетком Житорађе и 
Прешева) навеле бар по једну манифестацију-догађај које организују на својим територијама, 
за потребе развоја културног туризма потребно је ʺумрежитиʺ их и подићи њихову организацију 
на ниво који би привукао туристе из других крајева. Заједно са културним споменицима од 
великог и изузеног значаја, локалне самоуправе би у сарадњи са туристичким организацијама 
требало да раде на осмишљаваљу културних програма које би све потенцијале повезале у  
целину и изнеле као понуду пред домаће и стране туристе.  
 Савремени трендови у култури нарочито истичу значај такозваних путева културе у 
туристичкој понуди. Путеви културе представљају мрежу културних богатстава на основу 
заједничких особина (историје, архитектуре, гастрономије и слично). Регион јужне и источне 
Србије представља веома богато тло за креирање јединствених путева културе, док у исто 
време остављају и могућност умрежавања са националним и међународним истоврсним 
путевима. Међутим, локалне управе због недостатка или веома слабе сарадње на заједничким 
пројектима занемарују такве околности умањујући тиме и могућност за већи привредни развој.     

Фестивали и манифестација 

Непокретна културна добра 

Природна богатства 

Нематеријална баштина 

Гостољубивост и домаћинска … 

Богата и значајна историја 

Богат и динамичан културни програм 

Значајне историјске личности 

Цркве и манастири 

Јединствена гастрономија 

23,2% 

19,5% 

12,2% 

11% 

9,8% 

7,3% 

6% 

4,9% 

3,7% 

2,4% 

Имиџ општине/града 
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Табела: Највећи културно-туристички потенцијали према представницима локалних 
самоуправа 

ОКРУГ Општина/град Ресурси препознати од стране локалних самоуправа 

ПОДУНАВСКИ 
ОКРУГ 

Смедерево 
Смедеревска тврђава, Фестивали: Смедеревска јесен, Смедеревска песничка 

јесен. 

Велика Плана 

Манастири Покајница и Копорин, цркве брвнаре у Крњеву и Лозовику, културне 
манифестације: Вождови дани,  Масукини дани, Смотра рецитатора Песниче 

народа мог, Ликовна колонија, Дани Мије Крњевца, Бајк шоу,Фестивал 
документарног филма Златна буклија, Карађорђеви дани гурманлука, музички 
фестивал Плана Демо фест, Моравска регата, Сабор Свети Вартоломеј и 

Варнава 

БРАНИЧЕВСКИ 
ОКРУГ 

Пожаревац 
Љубичевске коњичке игре, Глумачке свечаности Миливоје Живановић, 

Виминацијум, галерија Милена Павловић Барили, Пожаревачки мир и Етно село. 

Велико 
Градиште 

Манастир Нимник, Рамска тврђава, Великоградиштанска црква, Аласке вечери, 
Књижевне вечери, Ликовне изложбе академских сликара, међународни фестивал 

туристичког и етнофилма Силафест, такмичење виолиниста Царевчеви дани, 
такмичења: у кувању рибље чорбе, у кувању пасуља градиштанца Пасуљијада, у 

кувању зечијег паприкаша Јепуријада, у кувању качамака Кољешијада. 

Голубац Дани Дунава 

Жабари 
Четерешко прело, Дани Војислава Илића-млађег, Смотра фолклора у Симићеву, 

Сабор фрулаша у Жабарима. 

БОРСКИ ОКРУГ 

Бор Дани Брестовачке бање, Сусрети села борске општине [...] 

Неготин Музички фестивал Мокрањчеви дани 

Мајданпек 

Лепенски Вир, античко утврђење Герулатис, археолошки локалитет Рудна Глава, 
архео-металуршки локалитет Стара топионица, Бољетинска црква, Поречка 

базилика, црква св. апостола Петра и Павла, црква св. Николе, Капетан Мишин 
конак, Тенкина кућа; манифестације: Жене сликари, Ускршњи дани фолклора, 

Јоргован фест 

Кладово Утврђење Диана, тврђава Фетислам, археолошки музеј Ђердапа, Трајанов мост. 

ЗАЈЕЧАРСКИ 
ОКРУГ 

Зајечар 
Фелиx Ромулиана, Народни музеј, Радул-бегов конак, манастири, Гитаријада, Дани 
Зорана Радмиловића; манифестације: Вражогрначки точак, Хајдук-Вељкови дани, 

Сабор фрулаша. 

Књажевац 
Фестивал културе младих Србије, Сабор на Кадибогазу, Ђурђевдански сусрети 

Молитва под Миџором, Панаџур 

Сокобања 
Манифестације: Прва хармоника Србије, Златне руке, Сурети св. Јован Биљобер, 

Фестивал Еко-карикатуре; турски Амам, тврђава Сокоград. 

Бољевац Културно-туристичка манифестација Црноречје у песми и игри 

НИШАВСКИ 
ОКРУГ 

Ниш 
Интернационални џез фестивал Нишвилле, Филмски сусрети, Интернационалне 

хорске свечаности Нисомниа. 

Ражањ Сабор Фрулаша и фестивал фолклора Ја погледах преко кола. 

Мерошина 
Дан св. Саве, Ђурђевдански уранак, Ликовна колонија Облачинско језеро, Дани 

Облачинске вишње, Дан општине Мерошина, Културно-спортско лето, Дечја 
недеља, Мис Облачинског језера. 

ТОПЛИЧКИ 
ОКРУГ 

Прокупље 
Градска слава, Федес, Вишњијада у Великој Плани, Видовданске свечаности у 

Конџељу, Драинчеви сусрети, ликовне колоније. 

Житорађа Н.п.* 

Куршумлија Ђавоља Варош, манастир св. Николе, црква у селу Штава 

Блаце Ликовна колонија, Дани шљиве 

ЈАБЛАНИЧКИ 
ОКРУГ 

Бојник Бојничко културно лето и Бојнички дани лова и риболова 

Лебане Археолошко налазиште Царичин град 

Медвеђа Гејзерске ноћи, Сусрети гуслара, Изложбе рукотворина 

ПЧИЊСКИ 
ОКРУГ 

Врање 
Борина недеља, Борини позоришни дани, Стари дани, Власинско лето; Пашин 

конак, кућа Боре Станковића, Амам, манастир Прохор Пчињски, Кале Кршевица 

Сурдулица Културно-уметничка манифестација Власинско лето, Џипијада, Бициклистичке трке 

Бујановац Бујановачко лето (игра,песма,представе), Кале Кршевица, Бујановачка бања 

Прешево Н.п.* 
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 Активности локалних самоуправа усмерене на развој културног 
туризма 
Представљање културних дешавања и информисање могућих посетилаца о културној 

понуди једног места, важан је корак у развоју културног туризма. У окрузима југоистичног 
региона прегледи дешавања у култури постоје у нешто више од две трећине локалних 
самоуправа и то најчешће на годишњем нивоу, док се у најмањем броју издају вишенедељни 
прегледи. Са изузетком града Пожаревца који се оглашава и путем билборда Центра за 
културу, као и општине Бојник која своје активности представља на локалној радио-телевизији 
и у облику плаката и обавештења, највећи број локалних самоуправа промовише дешавања у 
култури у виду штампаних прегледа и интернет презентација. 

 

Приказ: Прегледи дешавања у култури, облици и  учесталост објављивања  

 
 
     Културно-туристичка сигнализација предуслов је за успешно функционисање културног 
туризма те не храбри чињеница да приближно половина од укупног броја локалних самоуправа 
нема сигнализацију којом би сваки туриста лакше стигао до жељене културне атракције. 
Потребна је, дакле, ангажованост и сарадња локалних самоуправа како са суседним локалним 
управама, тако и са туристичким организацијама на својој територији како би се постојећи 
ресурси „оспособили“ у промотивне сврхе.  
 
Приказ: Сигнализација у градовима/општинама Региона и примери лоше сигнализације 
културних добара (слика 2 и 3) 

 
 

Један од предуслов за развој туризма уопште, а потом и културног туризма као једне 
његове гране, јесте успешна сарадња између оснивача и установа који се сматрају носиоцима 
културног и туристичког развоја. Често се сарадња своди само на оснивање и финансирање 
установа, док се на развоју и улагању у туристичку инфраструктуру и промоцију не ради много. 
То показује и ситуација у области стратешког промишљања на тему туризма. Наиме, у региону 
Јужне и Источне Србије који броји 47 градова/општина, крајем 2009/почетком 2010. године, 
само њих девет имало је донету стратегију за развој туризма: Ниш, Голубац, Жабари, Бор, 
Неготин, Мајданпек, Сокобања, Бољевац и Бојник. У Региону је донет и надлокални стратешки 
документ – Стратегија развоја туризма Јабланичког и Пчињског округа који се у складу са 
подручјем базира на природним лепотама, а у много мањој мери на култури. Међутим, само 
доношење стратегије не подразумева и њену примену и то је често проблем у општинама и 
градовима у овом делу Србије. Посебан проблем је што многи градови, центри округа немају 
стратешка документа у области туризма, а имају велике потенцијале за његов развој.  

67,9
% 

32,1
% 

Постоје Не постоје 

50% 50% 

Интернет издања 
Штампана издања 

20% 

4% 

28% 
12% 

36% 
Недељни 

Вишенедељни 

Месечни 

Вишемесечни 

Годишњи 

57,1
% 

42,9
% 

Постоји Не постоји 

Сигнализација за археолошки 
локалитет Врело, Шаркамен 

Сигнализација за археолошки 
локалитет Царичин Град, Лебане 
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Приказ: Постојање стратешких докумената за развој туризма  

 
 
Према подацима којима Завод располаже, само 4% локалних самоуправа сарадњу са 

туристичким организацијама види као незадовољавајућу. Међутим готово четвртина 
туристичких организација ову сарадњу оцењује као незадовољавајућу. То може бити 
показатељ да локалне самоуправе треба више да се отворе у домену туризма и да за његов 
развој није довољно само оснивање туристичких организација као носилаца и покретача ове 
граде привреде.  
 
Приказ: Оцена сарадње са локалним самоуправа према мишљењу представника 
туристичких организација и обратно 
 

 
 

Културни туризам је, чини се, још увек непознаница за локалне управе или бар не битна 
тачка промишљања у југоисточном региону. С обзиром на то да ова врста туризма може 
ојачати локалне економије и стварањем нових послова за локално становништво,  самоуправе 
би у будућности требало да се оријентишу на креирање и поштовање стратегија којим би се 
постојећи ресурси искористили, а културни потенцијали покренули у циљу даљег развоја 
културног туризма. 

Стога је истраживачки тим Завода кроз разговоре са представницима локалних 
самоуправа и актерима културе и туризма установио неколико општих проблема које коче 
даљи развој културних и туристичких капацитета и унапређење потенцијала.  
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 Општи проблеми и стратешке мере развоја културног туризма у Региону 
 

Проблеми Циљеви Мере Очекивани резултати/успех 

Недовољно 
информација о 

културним и 
туристичким  

капацитетима и 
потенцијалима 

Упознавање са елементима културне 
баштине појединачних градова/општина, 
али и региона у целини, како доносилаца 

одлука, тако и грађана 

Идентификација, прављење базе и мапирање ресурса и потенцијала развоја туризма и културног 
туризма као посебне области од стране туристичких организација или других актера који би у ту 
сврху били ангажовани 

*Попис туристичких и културних 
капацитета и потенцијала 

*Упознатост грађана са својим 
културним наслеђем и природним 

богатствима 
*Заштићена културна баштина и 
унапређена промоција баштине 

Учинити доступним информације и базу грађанима путем интернета, адекватне туристичке 
сигнализације  и брошура 

Едукација деце и омладине кроз школе и пригодне програме (представе, трибине, радионице) о 
значају туризма и културно-историјске баштине  

Недовољна 
финансијска подршка 

развоју туризма и 
културног туризма 

Обезбеђивање већих финансијских 
средстава за област туризма и културног 

туризма 

Одређивање посебних средства опредељених за развој културног туризма, у буџету локалне 
самоуправе или буџетима туристичких организација и установа културе 

*Редовно финансирање пројеката из 
области културног туризма и 

континуиарни развој 
*Повећање броја туриста 

*Јачање локалне економије 

Развијање сарадње локалне самоуправе и јавних установа из области културе и туризма са 
актерима у цивилном сектору ради конкурисања са пројектима код националних и међународних 
финансијера 

Недовољно  
активности усмерених 

на модел развоја 
културног туризма 

Стратешко промишљање на теме 
туризма и културног туризма  

Формирање тима (од постојећих ресурса у установама и стручњака) за доношење стратегије за 
развој туризма, континуиране акционе планове и имплементацију циљева, од стране локалних 
самоуправа, а у сарадњи са туристичким организацијама и установама културе.  *Тим који прати развој туризма и 

културног туризма, имплементацију 
циљева, обавља мониторинг и 

евалуацију 

Креирање идентитета градова/општина и улазак у поступак брендирања Региона 

Унапређење постојећих и стварање 
услова за нове елементе и обогаћивање 

културно-туристичке понуде 

Процена приоритета за улагање у оквиру културно-туристичке понуде у сарадњи локалне управе, 
туристичке организације и установа културе, а према главним циљевима Стратегије, и прављење 
годишњих и вишегодишњих планова улагања средстава 

Недовољна сарадња 
међу локалним 
самоуправама у 

Региону, установама 
културе, туристичким 

организацијама 

Развој и унапређење сарадње на свим 
нивоима у области туризма и културе 

Повезивање градова/општина које имају заједничке интересе у промоцији, писање заједничких 
пројеката, конкурисање и реализација заједничких програма ради привлачења туриста 

*Остварена сарадња са великим 
бројем актера који доприносе 

промоцији туристичких капацитета и 
потенцијала на локалном нивоу и 

нивоу Региона 
*Богата понуда са различитим 

активностима и туристичким рутама 
*Адекватна туристичка 

инфраструктура (смештајни, 
саобраћајни, информациони 

капацитети) 

Сарадња са националним актерима туризма и културе (пројекти, програми, промоција) у циљу 
презентације туристичких капацитета и унапређења потенцијала 

Повезивање актера у туризму и култури и заједнички рад на промоцији културно-туристичког 
богатства  

Повезивање јавног, цивилног и приватног сектора у задовољавању потреба туриста (смештајни, 
угоститељски објекти, доступност информација, промоција, туристичка вођења, организација 
активности и слично)   

Повезивање са медијима на локалу, у Региону и националним медијским кућама ради унапређења 
промоције  (путем огласа, најава и реклама, праћења догађаја и сл.) 

Недовољна промоција 
културних дешавања и 

добара 

Подизање нивоа свести о значају 
културних догађаја и нематеријалне 
баштине у циљу развоја културних 

туризма 

Едукација запослених у установама културе и туризма на тему културног туризма и моделима 
његовог развоја 

*Едуковани кадрови који раде на 
развоју културног туризма 

*Постављене инфо – табле и 
путокази 

*Грађани и туристи лако долазе до 
информација о културним 

депшавањима 

Увођење адекватне туристичке 
сигнализације   

Постављање туристичко-саобраћајне сигнализације, инфо-паноа о дешавањима у граду, као и инфо-
табли на објектима материјалног наслеђа са најзначајнијим информацијама и историјату добра  

Штампање и дистрибуција прегледа културних дешавања  
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Установе заштите културне баштине -  
музеји као субјекти промоције културе 

 
 Истраживачки рад Светске туристичке организације 
указује на велики значај културног туризма на почетку другог 
миленијума. Наиме, истиче се да ће се туризам у наредном 
периоду кретати у правцу крстарења, авантуристичких 
путовања, еколошког и културног туризма. Музеји су 
установе које носе највећи потенцијал у развоју туризма са 
предзнаком културни. Они воде бригу о непокретном 
наслеђу, али настоје и да кроз своје поставке што више 
приближе нематеријалну и покретну баштину туристима. 
Управо због тога музеји привлаче највећи број  
посетилаца и представљају најатрактивније актере у 
културно-туристичкој понуди. Културни туризам у својим модерним кретањима као најважније 
истиче аутентичност и амбијент којима музеји привлаче публику због чега анализа односа музеја 
према туризму добија на значају.  

На простору региона Јужне и Источне Србије музеја, који функционишу као самосталне 
установе, има 15, док кладовачки музеј функционише као 
одељење Народног музеја у Београду. Одређени број музеја 
има регионални карактер, а број општина које својом 
надлежношћу покривају варира од три до седам. За најмањи 
број општина надлежни су музеји у: Смедереву, Књажевцу, 
Петровцу на Млави, Смедеревској Паланци, Алексинцу, 
Мајданпеку, Неготину и Бору – само за град/општину у којој 
су основани. Својом делатношћу највише опшина покривају 
музеји у Пожаревцу и Врању – седам, нишка установа 
покрива пет, лесковачка, пиротска и прокупачка четири и 
зајечарска три. На територији Региона, у Кладову, 

функционише и специјализовани музеј археолошког наслеђа Ђердапа. 
Најстарији музеј Региона основан је далеке 1895. године у Пожаревцу као други у Србији, 

50 година након отварања Народног музеја у Београду. Најмлађи музеји основани су 1998. године 
у Мајданпеку и Петровцу на Млави.  
 

Табела: Године оснивања музеја у региону јужне и источне Србије 

Музеј  Седиште музеја Година оснивања 

Народни музеј у Нишу Ниш 1933 

Завичајни музеј Алексинац Алексинац 1963 

Народни музеј Топлице Прокупље 1948 

Народни музеј Лесковац Лесковац  1948 

Народни музеј Врање 1960 

Музеј Понишавља Пирот 1947 

Народни музеј Зајечар Зајечар  1951 

Завичајни музеј Књажевац Књажевац 1980 

Музеј рударства, енергетике и металургије Бор 1961 

Музеј у Мајданпеку Мајданпек 1998 

Археолошки музеј Ђердапа Кладово 1996 

Музеј Крајине Неготин 1934 

Народни музеј Пожаревац 1895 

Завичајни музеј општине Петровац на Млави Петровац на Млави 1998 

Музеј у Смедереву Смедерево  1950 

Народни музеј у Смедеревској Паланци С.Паланка 1966 

Народни музеј у Пожаревцу 

Музеј Понишавља у Пироту 



31 
 

 Кратки историјати и организација музеја 
 

1. Народни музеј Ниш – Прединституционални рад на откривању и прикупљању старина,   
презентацији и јавном публиковању културне и 
споменичке баштине Ниша сеже у далеку 
прошлост и везује се за путописце, дипломате, 
етнологе, историчаре авантуристе и радозналце 
сваке врсте, који су походили град и оставили 
драгоцена сведочанства и забелешке о његовој 
споменичкој баштини. Први је био француски 
песник, академик и путописац Ламартин, који је 
још у време турског ропства обишао Ћеле кулу и 

о томе обавестио европску јавност кроз потресан запис. Капитално дело Србија - земља и 
становништво аустријског путописца и публицисте Феликса Каница утицало је на буђење 
интересовања културне и научне јавности Европе за наш национални простор. Код 
археолога аматера стасава свест о значају чувања археолошких налаза, па 1913. године, 
поводом 1600. годишњице Миланског едикта, којим је Константин Велики 313. године 
признао хришћанство за државну веру, отвара се и Музеј. Нажалост, основан у предаху 
ратних недаћа, између Балканских ратова и Првог светског рата, Музеј је затворен после 
212 дана рада. При објави рата Аустроугарске Србији, 28. јула 1914. године, Ниш је постао 
ратна престоница Србије и стециште ратних избеглица и рањеника. Музеј је основан 1. 
априла 1933. године од стране виђенијих грађана и љубитеља древности, како су тада 
називане старине. Музеј се убрзо сели у кућу Христодула и званично је отворен 22. октобра 
1933. године као Историјско-етнографски музеј града Ниша. Блистава и резултатима 
најбогатија етапа развоја Музеја прекинута је фашистичком окупацијом. У савезничком 
бомбардовању 2. септембра 1944. године, страдала је зграда Музеја, а са њом и музејски 
фундус. После Другог светског рата, 1947.године Народни одбор општине Ниш обновио је 
Музеј под називом Народни музеј.  

2. Музеј у Алексинцу први пут је основан 1963. године, и након скоро две деценије рада 
крајем осамдесетих припојен је Народном универзитету Алексинца. Као самостална 

установа, Завичајни музеј је почео са активностима 2003. 
године. Само две године касније, привремено је био принуђен 
да се премести из старе зграде Музеја, која је била у 
небезбедном стању. Зграда у којој је био смештен Завичајни 
музеј за коју се верује да је сазидана 1833. године, саграђена је 
и пре, јер је приликом ослобођења од Турака затечена и дуго је 
била у власништву трговца Настасија Шпарпања, а држава је 
овај објекат откупила од његових наследника 1965. године и у 
њу сместила Завичајни музеј. Међутим, установа до данас није 
у могућности да свој рад организује у објекту који јој припада јер 
још увек није извршена њена реконструкција.   

3. Народни музеј Топлице у Прокупљу је регионалног 
карактера, комплексног типа, формиран 1948. године. Био је смештен у задужбини доктора 
Алексе Савића тзв. Савићевцу, који се налази на брду Хисар изнад града, у склопу 
рушевина Прокупачког утврђења. Првобитна поставка је 1962. године премештена у 
данашње просторије, у тзв. Стару пошту, која је подигнута 1925. године, према пројекту 
архитекте Бранка Таназевића, из 1912. године. Сама зграда Старе поште у којој се музеј 
налази је споменик културе под заштитом државе. Музеју припада и галерија Божа Илић. 

4. Народни музеј Зајечар основан је 1951. године као Градски музеј, а данашњи назив добио 
је 1961. године. Музеј је установа комплексног типа и својом делатношћу надлежан је за 
територију града Зајечара и општине Бољевац. У склопу Народног музеја налазе се: 
Радул-бегов конак (део поставке етнолошког одељења и галерија), Турска воденица, 
Задужбина Никола Пашић (Меморијал Николе Пашића и Галерија), Музеј здравства, и 
археолошко налазиште Feliх Romuliana које је под заштитом УНЕСКА. На спрату конака 
налази се стална поставка Стари Зејечар. 

Народни музеј Топлице, Прокупље 

Арх.налазиште Медијана, Ниш 
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5. Завичајни музеј у Књажевцу је основан 1980. године са циљем да сакупља, чува, 
обрађује и представи културно благо књажевачког краја. 
У саставу Музеја налазе се зграда Завичајног музеја, 
Кућа Алексе Аце Станојевића и Архео – етно парк у 
Равни. Музеј је формирао значајан фонд разврстан у 
седам збирки. природњачку, геолошу, археолошку, 
етнолошку, уметничку и културно-историјску збирку. 
Неке од тих збирки, попут збирке двопређних чарапа 
Тимока која је као Музеј чарапа представљена у оквиру 
сталне поставке Завичајног музеја, проглашене су 
културним добрима од великог значаја. 

6. Народни музеј Врање основан је 1960. године када је 
носио назив народног хероја Симе Погарчевића. Временом је прерастао у музеј 
комплексног типа са неколико збирки. Седиште Музеја налази се у згради Селамлука у 
склопу Пашиних конака, саграђеној 1765. године и располаже са неколико десетина 
хиљада музеалија из области етнологије, археологије и културне историје. 

7. Музеј Понишавља у Пироту који је територијално надлежан за све општине Пиротског 
округа основан је 1947. године и у почетку је носио назив Народни музеј, па након тога 
Етнографски музеј да би 1973. године добио данашњи назив. Музеј је смештен у Кући 
породице Христић тј. Конаку Малог Христе која датира из 1848. године и споменик је 
културе од изузетног значаја. 

8. Музеј у Смедереву основан је 1950. године, а први назив који је понео био је Народни 
музеј. Одлуком Скупштине општине Смедерево из 1972. године Музеј добија данашње име, 
као и нову зграду у којој се и данас налази. Делатност Музеја у Смедереву се 2005. године 
проширује формирањем Галерије савремене уметности Смедерево, која се налази на 
главном градском тргу. Музеј у Смедереву је завичајна музејска установа комплексног типа. 
Као основ за формирање Музеја у Смедереву послужиле су Гимназијска збирка старина и 
конфискована Приватна збирка Милана Јовановића Стоимировића. Временом се музејски 

фонд богатио, тако да Музеј располаже са веома 
великим бројем предмета. Најрепрезентативнији 
експонати изложени су тематско-хронолошки у сталној 
поставци Музеја из 1972. године у три сале и 
лапидаријуму, тако да се историја Смедерева може 
пратити од праисторије, преко антике, средњег века, па 
све до средине двадесетог века.  

9. Народни музеј у Смедеревској Паланци 
основан је 1966.године као музеј комплексног типа и има 
за циљ прикупљање, чување, презентацију и заштиту 

културних добара. Својим радом покрива општину Смедеревска Паланка, а од 1995. године 
и територију општине Велика Плана. Музеј располаже веома богатом и вредном збирком 
ликовне уметности. 

10. Музеј Јабланичког округа налази се у Лесковцу. Народни музеј у Лесковцу основан је 
1948. године са циљем да прикупља, обрађује, чува и излаже музејску грађу у вези са 
прошлошћу лесковачког краја. Музеј је био смештен у адаптираној кући Боре 
Димитријевића Пиксле до 1974. године, када је изграђена нова зграда, чијим су се 
пуштањем у рад стекли прави услови за даљи развој 
музејске делатности. Данас је зграда Боре 
Димитријевића Пиксле, као део музеја, претворена у 
градску кућу која приказује живот у грађанско доба 
Лесковца. У склопу установе налази се и музеј текстилне 
индустрије у селу Стројковцу где је крајем 19. века 
сазидана прва гајтанара којом је почео развој текстилне 
индустрије у лесковачком крају. Такође музеј се стара и о 
археолошком локалитету Царичин град смештеном у општини Лебане. И спомен-кућа Косте 
Стаменковића део је туристичке туре у склопу лесковачког музеја.  

Народни музеј у Врању 

Музеј текстила при Народном музеју Лесковац 

Музеј у Смедереву 
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11. Иако прва музејска поставка у Бору датира из 1950. године, Музеј рударства и 
металургије Бор почео је да ради 1961. године као Народни музеј у Бору, а од 1974. 
године функционише као специјализовани музеј који интердисциплинарним приступом 
проучава и презентује развој рударства и металургије од праисторије до данас и утицај те 
привредне гране на развој и промене локалне средине у природном и друштвеном погледу.  

12. Музеј у Мајданпеку је завичајна установа заштите културних добара комплексног типа 
територијално надлежна за општину Мајданпек. Мисија Музеја је истраживање, обрада, 
чување и излагање материјалних, духовних и природних добара с посебном пажњом према 
археометалургији и традиционалној култури Влаха као значајног дела историје и културе 
овог краја. Музеј је до краја 90-их година прошлог века био у саставу борског музеја.  

13. Музеј у Неготину, основан 1934. године, један је од најстаријих у Србији. Наиме, први 
музеји комплексног типа у Србији, без Војводине и Београда, основани су у Нишу и 

Неготину. Све до половине 20. века музеј није имао 
кустосе. Установа је 1952. године добила зграду трговца 
Душана Јотића, што је био адекватан простор за музејске 
збирке. Од тада се све више увећава број експоната, а 
касније су отворена и два нова музејска објекта: Родна 
кућа Стевана Стојановића Мокрањца 1964, и стална 
поставка посвећена Хајдук Вељку из 1997. године, у конаку 
кнеза Тодора. Музеј води бригу и о археолошком 
налазишту Врело у Шаркамену.  

14. Археолошки музеј Ђердапа, са седиштем у 
Кладову, представља један од најзначајнијих, 

реализованих циљева великог научно – истраживачког пројекта Ђердап (I,II), на пољу 
континуиране заштите, истраживања, презентовања природног и културног археолошког 
наслеђа Дунава – Регије Гвоздена Врата – Ђердап, са гравитирајућим контекстом. Регија 
обухвата теиторију од Великог Градишта до Прахова, угрожену подизањем нивоа Дунава, 
услед градње две хидроелектране тј. неколико општина: Голубац, Мајданпек, Кладово, 
Неготин. Музеј презентује наслеђе Регије у хронолошком распону од 10.000 година.  

15. Народни музеј у Пожаревцу основан је 1895. године. Више од једног века бави се 
чувањем културно-историјске баштине Браничева, односно подручја данашњих општина 
Пожаревац, Велико Градиште, Голубац, Кучево, Жагубица, Жабари и Мало Црниће. 
Институција свој рад спроводи кроз четири одељења: археолошко одељење, нумизматичко 
одељење,одељење историје уметности и етнолошко одељење. Посебну изложбену целину 
представљају: лапидаријум са веома богатом збирком римских камених споменика, етно-
парк са објектима народног градитељства и спомен збирка - легат уметничких слика - 

Миодрага Марковића.  
16. На формирање Завичајног музеја Петровца на 

Млави 1998. године пресудан утицај имала су 
вишегодишња археолошка ископавања на локалитету 
Беловоде код Великог Лаола. Истраживања су 1994. 
године започели Народни музеј из Београда и Народни 
музеј из Пожаревца у оквиру научно-истраживачког 
пројекта Неолит браничевског округа у долини реке 
Млаве. У Музеју су формиране следеће збирке: 
археолошка, етнографска, историјска, историјско-
уметничка и нумизматичка збирка. 

 

 Капацитети и потенцијали културног туризма 
Готово сви музеји југоисточног региона имају сталне поставке путем којих се туристи могу 

упознати са историјом места или ширег подручја у којем се налазе. Изузетак су музеји у 
Мајданпеку и Алексинцу који због недостатка просторних капацитета нису у могућности да 
организују поставку и понуде је туристима и локалном становништву. Музеј у Мајданпеку 
располаже са свега 30 м

2
 изложбеног простора, док је зграда алексиначког музеја, иако 

категоризована као културно добро девастирана и статички несигурна.  

Музеј Крајине у Неготину 

Завичајни музеј Петровца на Млави 
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Сви музеји располажу са знатно већим бројем предмета него што је 
представљено у оквиру сталних поставки, због чега на годишњем нивоу 
организују  по неколико изложби из својих фондова. Симболи музеја које су 
представници музеја наводили најчешће су део археолошких збирки или 
веома стари предмети из других збирки. Може се рећи да музеји Региона 
старе предмете још увек сматрају највреднијим. Иако савремена 
музеологија  као најважније истиче аутентичност и амбијент којима музеји 
привлаче публику, чини се да музеји у југоисточном делу земље акценат 
стављају на то колико су предмети стари. Ипак, музеји у Врању и Пироту 
успели су кроз сталну поставку да истакну амбијент турског времена и 
живота у време османске владавине кроз које су прошли. Не треба, 
међутим, занемарити чињеницу да су поменути музеји смештени у 
објектима који потичу из тог периода те не само да употпуњују доживљај 
туриста, него  су представљале и полазне тачке за креирање сталне 
поставке.  

 

Табела: Број предмета и симболи музеја према мишљењу њихових представника 

Седиште музеја Број предмета Симбол музеја 

Ниш 50.899 Јупитер на престолу, бронзана статуета из 1. века 

Алексинац 5.117 
Стара зграда музеја, пример балканске архитектуре с краја 

18. и почетка 19. века  

Прокупље 5.392 Зуб мамута из Пребрезе код Блаца  

Лесковац  33.525 Археолошко налазиште Царичин град 

Врање 19.515 Етнолошка и археолошка збирка 

Пирот 10.881 Збирка ћилима 

Зајечар  15.376 Архиволта са натписом Felix Romuliana 

Књажевац 17.293 
Двопређне чарапе Тимока, праисторијски цртеж из села 

Грабовница, Фибула у техници проламања 

Бор 13.527 
Жртвеник са праисторијског локалитета Рудник из Рудне 

Главе из 4500 године пре нове ере. То је керамичка посуда 
стилизованог зооморфног облика 

Мајданпек 1.002 
Жртвеник са локалитета Древни коп Рудна Глава са 

протомима типичан за почетак млађе винчанске културе 

Кладово 
На десетине хиљада 

предмета са 
подручја Ђердапа 

Збирка Ђердап, музејска колекција археолошке грађе од 

праисторије до позносредњовековног периода, 
материјално/нематеријално, природно и културно наслеђе 

шире Регије Гвоздена Врата - Ђердап   

Неготин 8.921 
Скулптура Јупитера Долихена, из археолошке поставке 

Музеја Крајине, потиче из 4. века, нађен је у Брзој Паланци   

Пожаревац 45.558 Н.п. 

Петровац на 
Млави 

965 

Археолошка збирка, покретни налази са локалитета 
Беловоде, на којем се од 1994. године врше ископавања и 

истраживања под руководством Народног музеја у 
Београду у сарадњи са Завичајним музејом Петровца на 
Млави: керамичке посуде, предмети ритуалне намене, 

оруђе, алатке од камена, коштане алатке...  

Смедерево  14.048 Минђуша породице Бранковић 

Смедеревска 
Паланка 

16.227 Ликовна збирка 

 
 Слично као и код симбола, као највредније предмете установе 
најчешће истичу музеалије из својих археолошких збирки или старе 
етнолошке предмете. Ипак, неки музеји као највредније истичу читаве 
збирке које су специфичне и аутентичне, попут збирке двопређних 
чарапа Тимока у књажевачкој установи и поставка Топлички устанак 
прокупачког музеја. 
  

Јупитер на престолу, 

музеј у Нишу 

Архиволта , музеј у Зајечару 



35 
 

Међутим, како музеји често поред покретног културног блага воде бригу о непокретним 
добрима од значаја за историју, светску и националну баштину, неки музеји, као највредније истичу 
локалитете на отвореном о којима воде бригу: археолошки локалитети Царичин град и Хисар 
лесковачког музеја, неолитско насеље Плочник музеја у Прокупљу; или објекте који привлаче 
пажњу посетилаца, а који се налазе у склопу музеја попут Музеја текстила у селу Стројковце код 
Лесковца који је смештен у објекту прве текстилне фабрике лесковачког краја од које је кренуо 
развој текстилне индустрије по којој је Лесковац некада био познат као Српски Манчестер.  
 

Табела: Највреднији предмети музеја према мишљењу представника установа 

Музеј Највреднији предмети музеја према мишљењу представника установа 

Ниш 

Ограда са хермама, бронза, 4. век 

Глава византијске царице, бронза, 4. век  

Фигура Асклепије, порфир (врста камена), 4. век 

Фигура Хигија, порфир (врста камена), 4.век 

Солид (златник) Константина Првог, 4. век 

Римска војничка диплома, 222.година 

Алексинац 

Урна са гробним посудама из средњег бронзаног доба, Параћинска група, са 

локалитета Циглана-Житковац код Алексинца 

Јатагани-ханџари из 19. века 

Сребрне копче-пафте 18-19. век  

Слика Милуна Митровића Зима у Сокобањи, уље на платну из 1991. године 

димензија 55x75  

Мамутова кљова, пронађена 1956. године у селу Јасење код Алексинца  

Прокупље 

Поставка Топлички устанак из 1917. године 

Зуб мамута из Пребрезе код Блаца 

Предмети и поставка неолитског насеља Плочник 

Лесковац 

Археолошки локалитет Царичин град 

Археолошки локалитет Хисар, налазиште брњичке културне групе, 13,5 векова п.н.е 

Музеј текстила у селу Стројковце код Лесковца 

Врање 

Новац Дерона из 6-5 века п.н.е 

Прибојска остава античко-римски новац 

Кале Кршевица, покретан археолошки материјал са истоименог локалитета 

Антерија, горњи одевни хаљетак од плиша са златовезом из 19. века 

Џубе, горњи хаљетак без рукава од чоје са златовезом из 19. века 

Пирот 

Ћилим величине шестака (140x90 цм) црвене боје у чијем се пољу налазе ђулови са 

гугуткама, а у које је уткано и име наручиоца и година израде. 

Таин, војнички хлеб који је припадао војнику Алекси Здравковићу, пиротском 

занатлији и учеснику ратова 1912-1918, који је нетакнути хлеб који је добио од мајке 
пред полазак у рат вратио у Пирот. 

Антерија, женски хаљетак из заоставштине породице Христић, златовез на црној 

чоји, терзијски рад, из прве половине 19. века дужине 120 цм са рукавима 42 цм. 

Кондир, занатски рад грнчара из пиротског краја са почетка 20. века од пречишћене 

масне глине, глеђосан, висине 28 цм. 

Пафта, врста накита која је служила као копча за ткани уски појас. 

 

          

Ћилим и Антерија , музеј у Пироту  
Новчићи и Кале Кршевица, музеј у Врању  
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Табела: Највреднији предмети музеја према мишљењу представника установа 

Седиште 
музеја 

Највреднији предмети музеја према мишљењу представника установа 

Зајечар 

Мозаик са представом Диониса, налаз са царске палате Felix Romuliana 

Пиластар са тетрарсима, налаз са царске палате Felix Romuliana 

Глава цара Галерија, налаз са царске палате Felix Romuliana 

Сребрни тањир, дар градоначелника Москве Николи Пашићу из 1916. године 

Капа – тепелук са бисерима, једини аутохтони предмет српске грађанске ношње са 

краја 19. и почетка 20. века 

Књажевац 

Праисторијски цртеж из села Габровница из касног бронзаног доба, прво откриће 

пећинског сликарства у Србији. Констатовано је пет представа насликаних црном 
бојом – коњ са јахачем, на два места, коњ са бодежом, неправилан круг и нечитка 

представа.   

Фибула у техници проламања, врста изузетног одликовања заслужним војним 
официрима, пронађена на некрополи Ропински поток крај Равне, специфична по 

украсу на луку у opus interrasile техници.  

Дијадема, нађена на некрополи око цркве Свете Богородице у Доњој Каменици, 

направљена од позлаћених сребрних правоугаоних плочица са перфорацијама за 
причвршћивање на тканину, из 14-15. века 

Збирка двопређних чарапа Тимока, плетених сељачких чарапа рађених у две боје 

разноврсних у орнаменталном компоновању, стилу и бојама. Двопређне чарапе су 
предстваници фолклорне наивне уметности   

Зубун, ћурдија, део народне ношње из тимочко – заглавске области, хаљетак без 

рукава спреда отворен целом дужином. По правилу је од белог сукна са богатим 
везом рађеним од црне и мрке вуне са додатком црвених, плавих и зелених нити  

Бор 

Жртвеник из Рудне Главе 

Бронзани ливени појас из Лазареве пећине код села Злот из старијег бронзаног 

доба (5,6 век пре нове ере) 

Бронзана Венера  са локалитета Старо гробље код села Кривељ 

Кожни кожух богато украшен везом из околине Мајданпека 

Панорама Бора из 1911.године, слика Адолфа Кауфмана, уље на платну 5,5x3,2м 

опремљена дуборезаним рамом из бечке радионице  

Мајданпек 

Крстаста бакарна секира из раног неолита 

Камени чекић-секира из касног неолита 

Гривна из касног бронзаног доба 

Жртвеник из мезолита  

Рајске свеће, култ мртвих код Влаха  

 

Ограда са хермама , музеј у Нишу  

Најатрактивнији део поставке, музеј у Зајечару  

Бронзана луцерна музеј у Смедереву  
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Табела: Највреднији предмети музеја према мишљењу представника установа 

Седиште 
музеја 

Највреднији предмети музеја према мишљењу представника установа 

Кладово 

Збирка праисторијске епохе, од око 5500 г.п.н.е. до 100 г.н.е, мезолитско-неолитска, 

бронзанодопска, гвозденодопска, најстарија артефакта од камена (алати, оруђа, 
оружја, накит...) или кости (алати, оруђе, оружје, први уметнички предмети, накит, 

структуре...), глине (најстарије посуде и скулптуре, орнамент – дизајн) 

Збирка римске-касноримске-рановизантијске епохе, од око 50 г.п.н.е. до око 600 

г.н.е, археолошка грађа, артефакта, утилитарни уметнички предмети различите 
намене од глине, метала, стакла, кости, рога, структуре 

Збирка средњовековне епохе, грађа, артефакта од глине, метала, накит и 

уметнички, односно функционално-утилитарни продукти на простору Ђердапа, од 
првих Словена до позног Средњег века 

Неготин 

Фигура Нептуна, 2. век, Караташ 

Представа гроба келтског ратника, 3. век п.н.е 

Мачеви вуковци, 15. век, Фетислам  

Портрет Стевана Мокрањца у Мокрањчевој кући, рад Уроша Предића, 1913.год 

Гвоздени пољски топ из Првог српског устанка, произведен у Великој Британији 

око 1770. године, део поставке у музеју Хајдук Вељка  

Петровац на 
Млави 

Керамичка посуда – пехар на стопи са археолошког налазишта Беловоде, 

винчанска култура око 5000 г.п.н.е, од печене глине висине 19,5 цм; пречник обода 10 
цм, пречник стопе 8,5 цм 

Жртвеник са археолошког налазишта Беловоде, винчанска култура, око 5000 г.п.н.е 

од печене глине висине 6,2 цм и дужине 6,3 цм  

Седећа антропоморфна фигурина са археолошког налазишта Беловоде, винчанска 

култура, око 5000 г.п.н.е од печене глине висине 8 цм и дужине 2,7 и 2,2 цм 

Привезак, са археолошког налазишта Беловоде, винчанска култура, око 5000 г.п.н.е 

од животињске кости висине 4 цм и дужине 0,9 цм и 0,5 цм 

Легат Радмиле Веселиновић – цртежи и илустрације Божидара Веселиновића 

(1921-1999) 

Смедерево 

Кљова мамута 

Бисерна минђуша породице Бранковић која датира из средине 15. века, а нађена 

на Смедеревској тврђави 

Римска бронзана луцерна облика брода из 2-3 века  

Златни новац Септимија Севера, који је живео у 2. веку и који је непосредно пре 

проглашења за цара управљао провинцијом Горњом Панонијом 

Слика Џанум Николе Мартиноског, македонског сликара (1903-1973) 

Смедеревска 
Паланка 

Слика Голгота Саве Шумановића, уље на платну димензија 70,5x100,5 из 1919.год. 

Слика Цвеће Саве Шумановића уље на платну димензија 92,5x74 из 1941.год. 

Слика Акт Павла Јовановића уље на платну димензија 58,5x30,5, недатирано 

Култна скупина из археологије 

Антропоморфна фигурина из периода касне винче – породиља од печене земље са 

урезаним орнаментом и белом инкрустрацијом по урезима са локалитета Медведњак   

 
Поред поменутих музеалија, треба истаћи и остале непокретне капацитете музеја који могу 

бити веома интересантни туристима, а који су већ стављени у функцију посета. Тако, на пример, 
обилазак логора у Нишу дочарава последње дане и сате који су затвореници преживљавали пре 

Минђуша Бранковића, музеј у 

Смедереву 

Пехар на стопи, музеј у 

Петровцу на Млави 

Жртвеник, музеј у Петровцу на 

Млави 

Део поставке, музеј у 

Смедеревској Паланци 
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погубљења од стране немачких окупатора, а обновљено неолитско насеље Плочник одводи 
далеко у прошлост приказујући начин живота људи из тог периода.    
 

Табела: Додатни објекти музеја отворени за посету 

Седиште музеја Додатни објекти музеја отворени за публику 

Ниш 

Археолошки локалитет Медијана  

Ћеле кула 

Концентрациони логор 12.фебруар 

Неколико објеката на Нишкој тврђави 

Прокупље 
Неолитско насеље Плочник 

Брдо Хисар 

Врање 
Кућа Боре Станковића 

Амам 

Лесковац  
Кућа Боре Димитријевића Пиксле, поставка из периода грађанског Лесковца 

Музеј текстила у селу Стројковце код Лесковца 

Зајечар  
Археолошки локалитет Феликс Ромулијана 

Радул-Бегов конак, поставка из периода грађанског Зајечара 

Књажевац 
Timacum Minus, археолошко налазиште у селу Равна 

Архео-етно парк у селу Равна 

Бор Конак кнеза Милоша у Брестовачкој бањи 

Мајданпек Рударско-археолошки локалитет Рудна глава у истоименом селу 

Кладово 
Тврђава Дијана (Караташ) 

Трајанов мост 

Трајанова табла 

Неготин 

Кућа Стевана Мокрањца 

Музеј Хајдук Вељка 

Хајдук Вељкова барутана 

Пожаревац 

Музеј културне историје са ретким медаљама Пожаревачког мира 

Етно-парк на Тулби 

Спомен збирка Миодрага Марковића 

Кућа фонда Војводе Добрњца 

Смедерево Смедеревска тврђава 

 

 Поред баштине о којој воде бригу, представници музеја истакли су и највеће потенцијале 
за културни туризам у свом граду и региону Јужне и источне Србије. Оно што је изузетно важно и 
позитивно са становишта развоја културног туризма је да су музеји као највеће вредности 
издвојили како непокретна и покретна добра, тако и манифестације које играју веома битну улогу у 
привлачењу туриста и даљој промоцији свих осталих културних вредности.  
 Међутим, музеји југоисточног региона као највеће потенцијале препознају углавном 
локалне вредности што не може допринети развоју културног туризма на нивоу Региона. 
Неопходно је повезати важне тачке у културно-историјском погледу у јединствене приче како би се 
ова грана туризма развила на вишем нивоу од локалног. То захтева пуну сарадњу кључних актера 
у туризму и култури, али и локалним управама општина и градова који су већ повезани историјским 
чињеницама и баштином. Такви су пројекти на пример Путеви римских императора који у 
јединствену причу повезује тачке рођења и владавине римских царева у Србији  (за који је урађен 
и мастер план), Тврђаве на Дунаву и други пројекти.     

Ипак, иако је велики број музеја истакао као највеће потенцијале Региона локалитете и 
манифестације у свом граду, један археолошки локалитет у одговорима представника музеја 
издвојио се у односу на остале – Feliks Romuliana код Зајечара која је и званично препозната као 
део светске баштине и заштићена од стране УНЕСКА. У одговорима се као највећи потенцијал 
Региона већи број пута појављује још и археолошки локалитет Mediana у Нишу, али и Viminacium 
код Пожаревца, такође археолошки локалитет. То наводи на закључак да су археолошки 
локалитети велики потенцијал не само за научнике већ и за туристе, што су стараоци поменутих 
добара препознали, па неки већ представљају туристичке атракције (Feliks Romuliana и 
Viminacium), док други раде на томе (Mediana) 
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Табела: Највећи потенцијали у граду и Региону према мишљењу представника музеја  

Седиште 
музеја 

Највећи потенцијал у граду 
Највећи потенцијали у региону Јужне и 

источне Србије 

Ниш 
Ћеле кула – споменик из Првог 

српског устанка, археолошки 
локалитет Mediana 

Нису наведени 

Алексинац Сви културно-историјски споменици Римско насеље Presidium Pompei код Алексинца 

Прокупље 
Градска тврђава и градска слава Дан 

Св.Прокопија 

Ђавоља Варош, споменик природе код 
Куршумлије и Плочник, неолитко насеље у 

близини Прокупља 

Лесковац  Манифестација Роштиљијада 

Археолошки локалитет Царичин град, Јашуњски 
манастири, манифестације: Роштиљијада, 
Власинско лето у Сурдулици, Вински бал у 

Власотинцу, Гејзирске ноћи у Сијаринској бањи 

Врање 

Пашин конак, Кућа Боре Станковића, 
Амам, манифестације: Борини 

позоришни дани, Борина недеља – 
књижевна манифестација   

Манастир Прохор Пчињски у близини Бујановца, 
манифестације: Стари дани у Врању и 

Власинско лето 

Пирот 
Манифестација Пиротско културно 

лето 
Археолошки локалитети Viminacium код 

Пожаревца и Mediana у Нишу 

Зајечар  
Археолошки локалитет Felix 

Romuliana код Зајечара 
Археолошки локалитети Felix Romuliana код 

Зајечара и Mediana у Нишу 

Књажевац Фестивал културе младих 
Археолошки локалитет Felix Romuliana код 

Зајечара, манифестација Молитва под 
Миџором 

Бор 
Манифестација Дани Брестовачке 

бање 

Археолошки локалитет Felix Romuliana код 
Зајечара, археолошко налазиште / неолитско 
насеље Лепенски Вир код Доњег Милановца 
(општина Мајданпек), Рајачке пимнице код 

Неготина, манифестације: Мокрањчеви дани, 
Зајечарска гитаријада, Фестивал културе 
младих у Књажевцу, панађури – вашари на 

територији Књажевца и Неготина 

Мајданпек 
Споменик природе Рајкова пећина, 

манифестација Жене сликари, 
уметничка радионица МајданАрт 

Археолошки локалитет Felix Romuliana код 
Зајечара, археолошко налазиште / неолитско 
насеље Лепенски Вир код Доњег Милановца 
(општина Мајданпек), рударско-археолошки 

локалитет Рудна глава у истоименом селу код 
Мајданпека, Рајачке пимнице код Неготина, 

Голубачка тврђава у Голупцу, Трајанова табла 
у Кладову, споменик природе Рајкова пећина 

Кладово 

Via Traiana – римски лимес, 
Itinerarum Romanum – пут римских 
царева, Археолошки парк – парк 

културе 

Пројекти који повезују Регион у оквиру Мастер 
плана за Дунав Владе Републике Србије 

наведени у суседном пољу, Археолошки музеј 
Ђердапа као визиторски центар регије, 

манифестација Етно фестивал  

Неготин 
Музеј Крајине у Неготину, 

манифестација Мокрањчеви дани у 
Неготину 

Археолошки локалитети Felix Romuliana код 
Зајечара и Mediana у Нишу, музеји у Региону, 

манифестације: Филмски сусрети у Нишу, 
Нишвил – нишки ѕез фестивал, Дани Зорана 

Радмиловића – позоришни фестивал у Зајечару, 
Борини позоришни дани у Врању,    

Петровац на 
Млави 

Етно село Бистрица са воденицама, 
средњовековни манастири 

Витовница, Светог Благовештења, 
Митрополија 

Археолошки локалитет Felix Romuliana код 
Зајечара 

Смедерево  Смедеревска тврђава Смедеревска тврђава 

Смедеревска 
Паланка 

Музеј, Црква брвнара Св.Илије, 
Манифестација Крстовдански вашар 

Музеј у Пожаревцу, Археолошки локалитет 
Viminacium код Пожаревца 
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 Сарадња културе и туризма 
 

 
Један од предуслова развоја културног туризма 

јесте сарадња два сектора уз континуиране промотивне 
активности локалних туристичких актера. Међутим, 
музејске установе у Региону истичу да та сарадња није 
редовна нити на задовољавајућем нивоу.  
 
 
 

 

Приказ: Сарадња са локалном туристичком организацијом 

 
Иако је основни задатак туристичких организација промоција локалних потенцијала и 

капацитета у које спада и култура, само четири музеја истакли су редовну сарадњу са њима: 
нишки, лесковачки, борски и књажевачки. Један музеј указује да та сарадња уопште не постоји – 
музеј општине Петровац на Млави, док је чак десет 
музеја сарадњу са туристичком организацијом 
окарактерисало као повремену.   

Са друге стране, сарадња са туристичким 
агенцијама је нешто повољнија. Наиме, шест музеја 
редовно сарађује са њима (у Прокупљу, Врању, 
Пироту, Књажевцу, Зајечару и Неготину), шест 
повремено (у Лесковцу, Нишу, Бору, Мајданпеку, 
Смедереву и Кладову), док алексиначки и музеји у 
Петровцу на Млави и Смедеревској Паланци наводе 
да не остварују сарадњу са туристичким агенцијама. 
Ипак, када је реч о сарадњи са агенцијама више 
музеја истиче изостанак исте него када је реч о 
сарадњи са туристичком организацијом.    
 
Приказ: Сарадња са туристичким агенцијама 

 

25% 

62,5% 

6,3% 
6,3% 

редовна 

повремена 

не постоји 

нема података 

37,5% 

37,5% 

18,7% 
6,3% 

редовна 

повремена 

не постоји 

нема података 

Кућа Боре Димитријевића Пиксле, Лесковац 

Арх.налазиште Царичин град, Лебане 
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 Сарадња музеја и туристичких организација 
углавном подразумева промоцију установа и локалне 
покретне и непокретне баштине у брошурама и 
водичима које штампају организације. Ипак неки музеји 
наводе и конкретнију сарадњу у виду учешћа или 
заједничке организације догађаја, док је кладовачки 
археолошки музеј учествовао у писању стратегије 
развоја туризма заједно са општином и туристичком 
организацијом. Врањски музеј је у сарадњи са 
туристичком организацијом покренуо пројекат израде, 
промоције и продаје сувенира, реплика музејских 
експоната. Лесковачки, борски, алексиначки и 

књажевачки музеј суорганизују или само учествују у локалним манифестацијама: лесковачка 
установа учествује у реализацији Роштиљијаде и лесковачког карневала који има 
интернационални значај преко асоцијације карневалских градова, затим у Културном лету 
учествује са својим програмима, и коначно кроз сарадњу са туристичком организацијом и КУД-ом 
Абрашевић обезбеђује учешће на карневалу фолклора у Пернику у Бугарској; борски музеј у 
оквиру Дана Брестовачке бање даје на коришћење простор у Конаку кнеза Милоша за извођење 
сценских програма историјског карактера; алексиначка установа редовно учествује у Пекарским 
данима организацијом различитих програма; књажевачки музеј суорганизује туристичко-привредну 
манифестацију Ђурђевдански сусрети – Молитва под Миџором која се одржава у селима Вртовац 
и Балта Бериловац.         
 Међутим, без обзира колико често сарађују са туристичким организацијама, забрињава 
чињеница да је међуресорна сарадња туризма и културе од стране скоро три четвртине музеја 
оцењена као незадовољавајућа. Не постоји музеј који сарадњу културе и туризма у свом граду 
оцењује као одличну, док су је једино музеји у Алексинцу, Књажевцу, Бору и Неготину оценили као 
задовољавајућу. Два музеја истичу да поменута сарадња не постоји - у Кладову и Смедеревској 
Паланци.  
 

Приказ: Оцена сарадње културе и туризма од стране представника музеја 

 
 

 Однос према публици  
Укупан број туриста који је у 2010. години прошао кроз поставке и изложбе музеја региона 

Јужне и источне Србије је преко 100.000. Управо због тога је од изузетне важности начин на који 
музеји излажу и приповедају своје приче, шта чине да привуку туристе, а шта да задрже постојеће 
посетиоце.  

Највећи број туриста очекивано имају музеји са 
највећим потенцијалом – нишки који се налази у центру 
Региона, обухвата веома садржајне историјске периоде, 
али и нуди богат културлошки, музеолошки, 
нематеријални  и материјални садржај; и зајечарски 
који, поред богатог фонда, једини у региону води бригу 
о локалитету који је уврштен у светску баштину и под 
заштитом је УНЕСКА. Поменута два музеја имају од 
неколико пута до неколико десетина пута више 
посетилаца од осталих музеја у Региону. Трећи по 

26,7% 

60% 

13,3% 

одлична 

задовољавајућа 

незадовољавајућа 

не постоји 

Кућа Боре Станковића, Врање 

Логор 12.фебруар, Ниш 

Кућа Боре Станковића, Врање Музеј кућа Боре Станковића, Врање 
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посећености је врањски музеј. У Ноћи музеја најпосећенији после нишког су врањски и лесковачки 
музеј. Алексиначка и мајданпечка музејска установа, због недостатка простора, па самим тим и 
поставке, имају најмање посетилаца у току године које се остварују само на основу повремених 
изложби.  

 
Табела: Број посетилаца музеја у 2010. години (искључујући пожаревачку установу која није 
доставила упитник, док се подаци за музеј у Књажевцу односе на 2009.годину) 

Седиште музеја 
Број посетилаца 2010. година 
без манифестације Ноћ музеја 

Број посетилаца у Ноћи 
музеја 2010. године 

Ниш 66.000 6.000 

Алексинац 500 150 

Прокупље 11.452 400 

Лесковац  5.000 2.500 

Врање 17.000 3.000 

Пирот 8.900 170 

Зајечар  41.027 350 

Књажевац 4.253 - 

Бор 10.000 420 

Мајданпек 220 - 

Кладово 5.000 500 

Неготин 14.000 - 

Петровац на Млави 700 350 

Смедерево  6.500 753 

Смедеревска Паланка 5.100 150 

 
Највећи број музеја годишње бележи посећеност између пет и десет хиљада љубитеља 

музејске делатности, док свега три музеја успевају да забележе посећеност већу од 15.000 – 
музеји у Нишу, Зајечару и Врању. 
 
Приказ: Музеји према посећености 

 
 

 Музеји у виртуелном простору 
Да ситуација са становишта привлачења посетилаца у данашњем инфоматичком добу није  

добра говори чињеница да свега седам музеја у упитницима Завода истиче да има интернет 
презентације – музеји у: Нишу, Прокупљу, Зајечару, Смедереву, Пироту, Петровцу на Млави и 
Неготину. Међутим, уколико потенцијални посетилац пожели да се на овај начин информише о 

раду установе коју жели да посети најпре ће увидети 
да су интернет стране неких музеја у фази 
„редизајнирања“, па тако на њима нема ни основних 
података за љубитеље музеологије, као што су радно 
време, цена улазнице и слично (Музеј Крајине у 
Неготину и музеј у Петровцу на Млаву).  

Са друге стране, интернет презентације 
готово свих осталих музеја су оскудне као извор 
информација. Ако се узме у обзир да би музеји путем 

26,7% 

33,3% 
20% 

20% 
до 5.000 посетилаца 

od 5.001 до 10.000 посетилаца 

до 10.001 дo 15.000 посетилаца 

преко 15.000 

Обновљено неолитско насеље Плочник, Прокупље 
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интернета требало да заинтригирају посетиоце како би они и физички „ушетали“ у њихове 
просторе, постојеће интернет презентације музеја Региона не задовољавају тај критеријум. Наиме, 
у случају неких музеја текстуални део историјата и рада одељења преовлађује, док су 
фотографије у другом плану (нишки музеј), у неким музејима доступан је само текстуални део 
(пиротски), док на сајту смедеревског музеја нема ни фотографија ни текстуалних садржаја, а на 
сајту прокупачког музеја информације и фотографије су дате делимично – за нека одељења. 
Видео материјали готово не постоје на виртуелним представама музеја. Изузетак је зајечарски 
музеј који је љубитељима музејске делатности обезбедио поглед на свој простор и археолошко 
налазиште са удаљених места, преко виртуелних тура које дочаравају делове поставки и привлаче 
посетиоце да дођу у то зајечарско здање и уживају у садржајима које нуди. Музеј у Зајечару је 
једини који има већи број фотографија које пружају добар увид у амбијент музеја. Свака 
фотографија је именована и носи кратак садржај онога што представља. Музеј у Прокупљу на сајту 
има извесни видео материјал, али је он форма прес клипинга и серије фотографија које се 
смењују, а не виртуелна шетња кроз музеј.     

Кочница даљем развоју културног туризма може бити то да, чак и када имају интернет 
презентацију, музеји Региона на њима не обраћају пажњу на стране туристе, те једино музеј у 
Зајечару пружа опцију прегледа сајта и добијања значајних информација на енглеском језику. Ни 
на једном другом језику интернет стране није могуће претраживати. Такође, интернет се уопште не 
користи за продају сувенира и других промотивних материјала.  
 
Приказ: Музеји на интернету (колико музеја има интернет презентацију) 

 
 
Табела: садржаји интернет презентација музеја региона Јужне и источне Србије 

Седиште 
музеја 

Интернет адреса 
Доступност на 

енглеском 
Фотографије  

Текстуални 
садржаји  

Ниш www.narodnimuzejnis.rs Не Недовољно*  Информативни 

Прокупље muzejtoplice.org.rs   Не  Недовољно* Недовољни*   

Пирот www.muzejpirot.com  Не Нема Информативни 

Зајечар  www.muzejzajecar.org Да Велики број Информативни 

Смедерево  www.muzejsd.org  Не Нема Нема 

Неготин www.muzejkrajine.org.rs Нови сајт је у припреми (10.02.2012) 

Петровац на 
Млави 

www.muzej-
petrovacnamlavi.org.rs 

Сајт у фази редизајна (10.02.2012) 

*недовољно значи да нису сви садржаји где је то могуће подржани и фотографијама/текстом 

 

 Музеји кроз физички простор 
Оно што се увиђа као несклад музеја Региона са 

савременим токовима у музеологији када је реч о односу 
према публици јесте недостатак интерактивних садржаја и 
мултимедијалног карактера поставки  где посетилац може да 
ужива не само у визуелним доживљајима него и у звуцима, 
мирисима, додиру предмета. Савремени токови музеологије 
настоје да оживе просторе, историјске периоде и тренутке, 
дочарају амбијент у свом времену. Музеји у југоисточној 
Србији још увек не показују помаке ка тим трендовима. И 

интернет презентације 
37,5% 62,5% 

има нема 

Део поставке Археолошки музеј Ђердапа, Кладово 

http://www.narodnimuzejnis.rs/
http://www.muzejtoplice.org.rs/
http://www.muzejpirot.com/
http://www.muzejzajecar.org/
http://www.muzejsd.org/
http://www.muzejkrajine.org.rs/
http://www.muzej-petrovacnamlavi.org.rs/
http://www.muzej-petrovacnamlavi.org.rs/
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мада музеји у Пироту, Врању и Лесковцу (у кући Боре Димитријевића Пиксле), смештени у 
аутентичне куће,  успевају да визуелно представе јединствене приче ових средина у време рађања 
грађанског друштва, могле би бити допуњене и другим елементима чиме би употпуниле доживљај 
посетилаца (преко легенди, музичких садржаја, слободним приступом у собе који је најчешће 
посетиоцима онемогућен...). У интерпретацији поставки доминира научни, историјски приказ који 
није атрактиван за различите циљне групе посетилаца. 

Недостатак атрактивности и амбијенталног карактера појачава и чињеница да музејске 
поставке често бивају разбијене (исцепкане) према збиркама музеја или пак строго 
еволуционистички приказују развој недочаравајући специфичности локалне средине, нестварајући 
амбијент за посетиоце. Посебан проблем је што се дешава да неки експонати у музејима нису 

именовани, или су пак само именовани, али недостаје кратка 
информативна прича шта они заправо представљају.  

У великом броју музеја сталне поставке су „старе“ и као 
такве нису пропратиле промене у музеологији. Живот неких 
поставки започео је још 60-их или 70-их година и никад није битно 
мењан. Стога их је неопходно осавременити, ревитализовати, а у 
неким случајевима потпуно им променити концепт и учинити 
атрактивнијим како за публику уопште, тако и за посебне групе 
публике. Дешава се да се одређене поставке само допуњавају 
новим предметима и због тога се дефинишу као нове, а заправо 
задржавају исти стари дух којем је потребна промена.   
 Најстарију поставку у југоисточном региону има зајечарски 

музеј и она датира из 60-их година прошлог века (иако је део поставке редизајниран 2009. године). 
За зајечарским музејом следе поставке у смедеревској, лесковачкој, прокупачкој и пиротској 
установи које су старе око три деценије. Два музеја без сталних поставки су алексиначки и 
мајданпечки који, као што је већ поменуто, немају просторне услове за излагање предмета.   
 
Табела: Старост поставки у музејима 

Седиште музеја Година из које датира поставка 

Ниш 2008. 

Алексинац Нема сталну поставку 

Прокупље 1978. поставка Топлички устанак, 1981. археолошка поставка 

Лесковац  1974. 

Врање 1999. 

Пирот 1980. 

Зајечар  Поставке датирају из 1960-их година, део је реконструисан 2009. године  

Књажевац 1996. 

Бор 1999. 

Мајданпек Нема сталну поставку 

Кладово 1996. 

Неготин Поставке старе око 20 година, археолошка обновљена 2009. године 

Петровац на Млави 2006. 

Смедерево  1972.  

Смедеревска Паланка 2009.  

 
Комплекснији музеји са неколико објеката нуде 

неколико поставки и „прича“, те се дешава да су неке поставке 
обновљене док друге чекају на ревитализацију. Тако нишки 
музеј креће у реконструкцију и ревитализацију археолошког 
локалитета Mediana чији се завршетак планира за 2013. годину 
када се навршава хиљаду седамсто година од доношења 
Миланског едикта од стране цара Константина Великог који је 
рођен у Нишу. Логор, иако се истиче потреба за  
ревитализацијом поставке, сачекаће на њу.  

Део поставке Музеј у Смедереву 

Део поставке Народни музеј, Врање 
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Такође, треба истаћи да зајечарски музеј активно ради на новој поставци. Наиме,  
реконструкцијом 2009. године, према речима менаџмента установе, пропраћени су и савремени 
правци музеолошке делатности. Ипак, успешно је реконструисан само један део поставке у 
централној згради, док је у плану наставак. Зајечарски музеј је, поред рада на сталној поставци, 
успео да археолошки локалитет Felix Romuliana учини потпуно доступним туристима и осталим 
посетиоцима, да је обогати садржајима који у појединим сегментима осликавају атмосферу у доба 
римског царевања. Тако се, на пример, на самом локалитету организују вечере према старим 
рецептима, а госте служи особље обучено у римске тоге.    

Оно што је свакако битан предуслов за добро функционисање музеја у туристичким 
стремљењима јесте њихова доступност посетиоцима, односно радно време и цена улазница за 
обилазак поставке и изложби. Флексибилност музеја да се прилагоде навикама данашњег живота 
и потребама модерног човека умногоме одређује и позицију установе на пољу туризма у смислу 
тржишне оријентације и зараде од посета. Како су готово сви музеји оријентисани на јавно 
буџетирање, цене улазница су симболичне и не представљају значајан део у финансијама 
установа.  
 

Табела: Цена улазница и радно време музеја 

Седиште музеја Цена улазнице Радно врме музеја за посетиоце 

Ниш 120,00 Сваки дан изузев понедељка 9-18ч; Логор 9-16ч 

Алексинац Нема поставку - 

Прокупље 70,00 Радним данима 9-20ч; суботом 9-14ч 

Лесковац  100,00 Уторак-субота 8-16ч 

Врање 80,00 Радним данима 8-15ч; викендом 10-14ч 

Пирот 50,00 Радним данима: 8-15ч; суботом 10-14 ч 

Зајечар  100,00 Уторак-петак 8-18ч; понедељак и субота 8-16ч 

Књажевац 150,00 Радним данима 8-16ч 

Бор 50,00 Радним данима 7-20ч; суботом 9-13ч 

Мајданпек Нема поставку - 

Кладово 100,00 Уторак-недеља 10-17ч 

Неготин 150,00 Радним данима 8-15ч; у сезони посета 8-18ч 

Пожаревац 100,00 Радним данима 7:30-15ч; суботом 7:30-14ч 

Петровац на Млави 50,00 Радним данима 7:30-15:30ч 

Смедерево  70,00 Сваки дан изузев понедељка 10-17ч; 

Смедеревска Паланка Не наплаћују Радним данима 8-20ч 

 
 Преглед је показао да су цене улазница симболичне, да само у три музеја прелазе цену од 
једног евра (нишком, књажевачком и неготинском). Једини музеј који не наплаћује улазнице је 
музеј у Смедеревској Паланци. Међутим, како музеји често немају зараду од додатних садржаја, са 
становишта туризма, ненаплаћивање улазница није адекватно. Ипак, да би цене улазница биле 
више, музеји најпре морају побољшати поставку, односно понуду и промоцију.  
 
Приказ: Музеји према цени                                Приказ: Музеји према радном  
улазница                                                                времену 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

радно 
време 

35,7% 64,3% 

отворени после 17ч отворени до 17ч 

радно 
време 

71,5% 28,5% 

отворени бар један део дана викендом 

не раде викендом 

71,4% 

21,4% 

7,2% 

Улазнице до 100,00 динара 
Улазнице преко 100,00 динара 
Бесплатан улаз 
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Када је реч о радном времену, музеји су показали нефлексибилност. Свега пет музеја 
отворено је после 17 часова, што је у време пословног ритма највећег броја људи (9-17ч) 
неадекватно. Мада су многи музеји вољни да уз претходну најаву своја врата отворе и ван радног 
времена, тај начин рада резервисан је за групе и организоване посете, док ће грађани ретко где 
моћи да у вечерњим часовима у шетњи своје госте уведу у музеј. Оно што је међутим позитивно је 
да су готово сви музеји Региона отворени бар одређени део дана и током викенда, што је за кратке 
викенд туристичке туре изузетно повољно. Изузетак су музеји у Књажевцу, Неготину и Петровцу на 
Млави који су отворени само радним данима и то до 16 часова. Треба поменути да је и музеј у 
Смедеревској Паланци затворен за посетиоце током викенда, али је радним данима отворен до 20 
часова.  
 Коначно, данашњи љубитељи музеја не задовољавају се тиме да је музеј отворен, да 
постоји могућност проласка кроз поставку у пратњи или без водича. Данашњи посетилац жели да у 
музеју за време или након обиласка направи паузу уз освежење. Међутим, музеји немају место за 
одмор, кафее, што је још једна последица нетржишног начина размишљања, јер су та места 
извори самосталних прихода музеја који се даље могу улагати у рад установа. 
     

 Музеји као успомена (брошуре и сувенири) 
Музеји југоисточног региона Србије не улажу довољно у 

промоцију и маркетинг, што је још један од проблема у развоју 
културног туризма, нарочито ако се има у виду и недовољна 
сарадња са туристичким организацијама коју су истакли готово 
сви представници музеја.   

Данас је очекивано да посетиоци приликом посете 
музеја желе да добију кратак информатор онога што у музеју 
имају прилике да виде, нарочито уколико нису у могућности да 
добију водича који ће их спровести кроз поставку. Такође, има 
посетилаца који желе и нешто за успомену. На трагу тога увиђа 

се важност поседовања штампаног информативног материјала (брошура) и 
продавница/сувенирница у којима се нуде предмети, симболи локалне културе и баштине.  

Музеји југоисточног региона Србије углавном имају брошуре о својој организацији и 
баштини коју чувају. Промо материјал, према одговорима у упитницима  Завода, не постоји једино 
у музејима Лесковца, Алексинца, Смедеревске Паланке и Петровца на Млави.  

Брошуре се, за разлику од интернет презентација, у готово свим музејима које их имају 
штампају барем двојезично – на српском и енглеском језику. Изузетак су неготински и мајданпечки 
музеј који свој промо материјал штампају само на српском језику. У музеју Зајечара туристима су 
поред срспког, брошуре доступне на још четири језика (енглеском, италијанском, немачком и 
француском), док још једино музеј града Ниша има брошуре доступне на више од једног страног 
језика – поред енглеског, на француском језику.  

Међутим, оно што се увиђа као недостатак јесте дистрибуција брошура по хотелима, и 
другим смештајним објектима, потом у туристичким организација и агенцијама, угоститељским 
објектима, па и такси возилима што би могло повећати посећеност установа и промоцију локалне 
средине и њене историје. Уз недовољно коришћење интернета у сврху промоције и продаје 
сувенира, брошуре добијају на значају као средство промоције музеја.  

 
Приказ: Музеја према штампању/језицима брошура 

 

73,3% 

26,7% 

Имају штампане брошуре 

Немају штампане брошуре 

18,2% 

63,6% 

18,2% 

Брошуре само на српском језику 
Брошуре на српском и енглеском 
Брошуре на више од два језика 

Део поставке музеја у Лесковцу 
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Продавнице где посетиоци могу купити сувенир за успомену на своју посету постоје у 10 
установа (музејске продавнице постоје у свим центрима округа). Трећина, односно пет музеја који 
немају сувенирницу су алексиначки, неготински, мајданпечки и музеји општина Петровац на Млави 
и Смедеревска Паланка. Према подацима којима Завод располаже (јер нису сви музеји доставили 
податке о години отварања), сувенирнице су већином новијег датума, основане након 2000. 
године. Најстарија је сувенирница Археолошког музеја Ђердапа која је отворена када и сам музеј – 
1996. године. Ови подаци показују известан помак у интересовању делатника музеја да продају 
реплике музејских предмета и симболе својих градова и тиме направе заокрет ка туристичкој 
промоцији установа културе и баштине.    
 
Приказ: Музеја и сувенирнице 

 
Као највећи разлог недовољне окренутости ка туризму и атрактивним поставкама, али и 

осталим неопходним предусловима туристичке промоције, наводи се недостатак средстава и 
неусловност објеката за такав начин приказивања културно-историјског богатства. Ипак, поред 
финансијског момента, стиче се утисак да запослени не поседују довољно знања и вештина за 
овакав начин рада и промишљања, те се као нужност истиче потреба за доедукацијом кадрова у 
установама, како из области организације поставки и културно-туристичке анимације, тако и из 
области алтернативног финансирања. Такође, институције немају развијене стратегије 
привлачења посетилаца нити стратегије даљег развоја установа који би обухватиле и сферу 
туризма. Кључни проблем је у недостатку тржишно оријентисане филозофије установа, па често 
њихов менаџмент и не препознаје културни туризам као грану индустрије културе и замајац даљег 
развоја. Музеји се углавном ослањају на буџете својих оснивача којим успевају да покрију плате и 
материјалне трошкове, док се за програмске активности издваја најмањи део. 

 

 Буџет 
Изузимајући музеј у Пожаревцу који Заводу није доставио тражене податке,  највећи буџет 

очекивано има музеј са највећим бројем запослених – Народни музеј у Нишу у којем ради 60 особа. 
На другом месту према висини буџета у 2010. години је зајечарски музеј са готово три пута мање 
запослених у односу на нишку установу. Разлог томе је што зајечарски музеј највећи део 
средстава троши на одржавање објеката и локалитета о којима води бригу. Само локалитет Felix 
Romuliana заузима површину од 6,5 хектара. Међутим, зајечарски музеј је за разлику од других 
музеја у регону Јужне и Источне Србије, у 2010. години издвојио значајна средства за програмску 
делатност. То је и једини музеј у Региону који најамњи део буџета троши на плате запослених.  

Најмања средства на годишњем нивоу има музеј у Мајданпеку који готово и не издаваја 
средства за програме, већ буџетом покрива плате троје запослених и редовне трошкове установе. 
Нешто већи буџет са истим бројем запослених и већим издвајањем за програмске активности има 
музеј у Алексинцу , па музеј у Петровцу на Млави са четворо запослених.  

Највећи број музеја располаже буџетом између 100.000,00 и 150.000,00 евра (између 10 и 
15,5 милиона динара) и има између деветоро и седамнаесторо запослених.  
 Изузимајући зајечарски музеј, програми чине најмањи део у буџетима установа. Више од 
трећине музеја у ту сврху издваја мање од 5%. За програме после зајечарског највише издваја 
књажевачки музеј и то су једина два музеја која на програме троше више од 20% укупних 
средстава.  
 Са друге стране шест музеја на плате запослених троши више од 80% буџета.  
 Изузимајући нишки музеј којем трошкови одржавања 12 објеката не заузимају велики део 
буџета (већ преко 80% одлази на плате 60 запослених), и лесковачки који и поред четири објекта и 
археолошког налазишта на одржавање троши најмање од свих музеј – око 4% буџета, трошкови су 
највећи код музеја који имају највећи број објеката и/или воде бригу о неком локалитету на 

66,7% 

33,3% Имају сувенирницу 

Немају сувенирницу 
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отвореном: Зајечар (пет објеката међу којима локалитет величине 6,5 хектара Felix Romuliana), 
Књажевац (10 објеката међу којима етно-архео парк у селу Равна и локалитет Timacum Minus), 
Неготин (три објекта и археолошко налазиште Врело Шаркамен) и Петровац на Млави (два објекта 
и археолошки локалитет Беловоде).     
 

Табела: Буџет и његова расподела у музејима региона Јуже и источне Србије 

Седиште музеја Укупан буџет Програми 
Бр.за-
после-

них 
Плате 

м2 
простора 

/бр.објеката 
Трошкови 

Ниш 
ДИН 53.201.996,00 3.244.514,00 

60 
42.768.347,00 4.433 7.189.135,00 

ЕУР 516.448,52 31.495,52 415.165,81 12 69.787,20 

Алексинац 
ДИН 3.200.000,00 310.000,00 

3 
2.290.000,00 216 600.000,00 

ЕУР 31.063,41 3.009,27 22.229,75 2 5.824,39 

Прокупље 
ДИН 18.321.000,00 668.000,00 

20 
15.364.000,00 684 2.289.000,00 

ЕУР 177.847,71 6.484,49 149.143,18 2 22.220,04 

Лесковац  
ДИН 21.710.300,00 891.000,00 

38 
19.929.000,00 2.582 890.300,00 

ЕУР 210.748,72 8.649,22 193.457,08 4 8.642,42 

Врање 
ДИН 11.343.811,00 1.396.637,00 

12 
7.749.129,00 875 2.198.045,00 

ЕУР 110.117,94 13.557,59 75.223,23 4 21.337,11 

Пирот 
ДИН 12.126.960,00 719.581,00 

15 
10.704.443,00 609 702.936,00 

ЕУР 117.720,22 6.985,20 103.911,40 6 6.823,62 

Зајечар  
ДИН 50.270.794,00 16.133.496,00 

22 
13.362.889,00 1.366 20.774.409,00 

ЕУР 487.994,42 156.612,92 129.717,77 5 201.663,73 

Књажевац 
ДИН 13.195.000,00 3.047.000,00 

10 
5.777.000,00 1.124 4.344.000,00 

ЕУР 128.088,02 29.578,19 56.079,16 10 42.168,58 

Бор 
ДИН 19.250.403,00 899.970,00 

23 
15.081.662,00 943 3.268.771,00 

ЕУР 186.869,72 8.736,29 146.402,44 4 31.730,99 

Мајданпек 
ДИН 2.597.000,00 25.000,00 

3 
2.355.000,00 168 217.000,00 

ЕУР 25.209,90 242,68 22.860,73 1 2.106,49 

Неготин 
ДИН 11.102.981,00 1.384.496,00 

9 
6.122.579,00 1.032 3.595.906,00 

ЕУР 107.780,13 13.439,74 59.433,80 3 34.906,59 

Петровац на 
Млави 

ДИН 3.880.281,00 387.922,00 
4 

2.480.146,00 249 1.012.213,00 

ЕУР 37.667,11 3.765,68 24.075,56 2 9.825,87 

Смедерево  
ДИН 14.735.283,00 2.054.587,00 

17 
10.844.291,00 928 1.836.405,00 

ЕУР 143.040,03 19.944,52 105.268,95 2 17.826,56 

Смедеревска 
Паланка 

ДИН 11.399.000,00 238.000,00 
17 

10.681.000,00 835 480.000,00 

ЕУР 110.653,68 2.310,34 103.683,83 4 4.659,51 

 

Приказ: Структура музеја према издвајању за програмске активности и трошкове 
одржавања 

 
 

35,7% 

28,6% 

21,4% 

14,3% 

до 5% 

од 5,1-10% 

од 10,1-15% 

више од 15% 

28,6% 

42,9% 

7,1% 

21,4% 

до 10% 

од 10,1 до 20% 

од 20,1 до 30 

више од 30% 
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Приказ: Структура буџета музеја 

 
 
 Када је реч о изворима финансирања, приметно је да се музеји Региона највећим делом 
ослањају на градове/општине осниваче. Музеји у Алексинцу, Мајданпеку и Петровцу на Млави су у 
потпуности на буџету општине, док  у буџетима седам музеја учешће локалних самоуправа 
прелази 85%.   
 
Приказ: Извори финансирања музеја у региону Јужне и источне Србије  
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Приказ: Извори финансирања музеја у региону Јужне и источне Србије  

 
 

 Република учествује у буџетима девет музеја и тај удео се креће од 1,5% у Нишу до 32,6% 
у Књажевцу. 

Највећи недостатак, а последица непостојања системских решења за потенцијалне 
спонзоре и донаторе, јесте недовољно учешће њихових средстава или других видова подршке у 
функционисању музеја. Потенцијални донатори и спонзори немају мотивацију да подрже културне 
субјекте и садржаје, јер држава још увек није увела за њих одговарајуће механизме (пореске 
олакшице и слично). Средства из поменутих извора присутна су у свега три музеја (Смедерево, 
Бор и Прокупље) и не прелазе 1,7% буџета.  
 Средства из фондова Европске уније користи једино зајечарски музеј на основу статуса 
археолошког локалитета Felix Romuliana који је под заштитом УНЕСКА.  
 Описани начин финансирања показује да менаџменти музеја не само да нису окренути 
тржишном промишљању, него ни пројектном начину финансирања. Менаџмент у музејима требало 
би да покаже иновативност и отвореност ка алтернативним моделима финансирања (пројекти, 
анимација спонзора/донатора), али и тражењу начина повећања сопствених прихода кроз 
унапређење рада сувенирница, анимирања посетилаца, отварања места одмора у оквиру музеја и 
томе слично.  

Велики недостатак који директно утиче на непостојање регионалног промишљања на тему 
културног туризма је и чињеница да музеји у Региону не сарађују у довољној мери, те не планирају 
заједничке наступе на конкурсима, не доприносе развоју туризма на нивоу Региона, већ су локално 
усмерени на краткорочно размишљање и функционисање. Зато и постојећи путеви културе још 
увек нису довољно функционални и примамљиви туристима. Тако, на пример на Путу римских 
императора не постоји довољна сарадња менаџмента музеја и других актера који воде бригу о 
поменутом наслеђу, како би пут добио коначан, туристички обликован и атрактиван облик.     
 Да би се унапредио развој културног туризма неопходно је да постоји интересовање 
менаџмента и запослених за ту област и спремност на додатну едукацију.   
 

 (До)едукација на тему културног туризма 
Највећи број музеја успева да обезбеди едукативне семинаре за своје запослене. Наиме, 

свега три музеја истичу да нису слали запослене на такве програме – музеји у Прокупљу, 
Мајданпеку и Петровцу на Млави, док музеји у Смедеревској Паланци и Алексинцу иако иначе 
обезбеђују едукације, током 2010.године то нису успели . Већина музеја едукативне активности 
није у ситуацији да финансира из сопствених средстава, па и учешће на семинарима зависи од 
организатора, односно висине котизације, или неког другог финансијера (Републике, града, 
општине...).. Музеји који користе и сопствена и друга средства за едукацију су ретки – нишки, 
борски и неготински. 
 

Приказ: Едукација на тему културног туризма 
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Табела: Теме едукације музеја Србије у 2010. години 

Седиште музеја 
Теме едукација из сопствених 

средстава 
Теме едукација без сопствених 

средстава (средства других) 

Ниш 
Конзервација, рад са публиком, 

менаџмент  
Конзервација, менаџмент 

Алексинац - - 

Прокупље - - 

Лесковац  - 
Музеологија, превентивна заштита 

музејских предмета, процена ризика у 
односу на заштиту културних добара 

Врање - Превентивна конзервација 

Пирот 

Обука за добијање сертификата 
Етернитас (апликације за управљање 
подацима о културној баштини музеја 

Србије) информативни семинари Тачка 
културног развитка и Златни рудник 

- 

Зајечар  - 
Заштита и конзервација музејских 
предмета, нематеријална културна 

баштина 

Књажевац Конзервација, менаџмент - 

Бор Конзервација метала и текстила 
Једнодневне обуке у организацији 

локалне самоуправе 

Мајданпек - - 

Кладово - 
Стручни програми – пројекти из области 

туризма 

Неготин Културни туризам Конзервација  

Пожаревац Н.п Н.п 

Петровац на 
Млави 

- - 

Смедерево  - 
Семинари за коришћење базе Музејски 
информативни систем Србије (МИСС) 

Смедеревска 
Паланка 

- - 

 
Запослени у музејима су у 2010. години углавном учествовали на ужестручним семинарима 

на којима је тема била конзервација или умрежавање музеја преко информационих система. 
Једини музеј који је током 2010. године унапредио знања запослених о културном туризму је 
неготинска установа.  Ипак, велика већина музеја показала је интересовање за едукацију на тему 
културног туризма. Изузетак су музеји у Кладову, Алексинцу и Петровцу на Млави који су иако 
непоказујући интересовање за едукацију из културног туризма навели теме које би желели ближе 
да упознају (у случају да се едукације организују).  

Према мишљењу представника музеја у градовима/општинама југоисточне Србије области 
културног туризма које су највише развијене у Региону су: културно историјски туризам, музејски и 
туризам преко манифестација. Позитивно је што музеји препознају своје највеће потенцијале , 
односно значај баштине за развој туризма. Међутим, она се мора атрактивније (мање научно) 
презентовати него што је то до сада био случај да би добила значајнију функцију у туристичким 
кретањима.  

Најмање заступљени су градски и едукативни/конгресни туризам. Наведени одговори 
упућују на закључак да саме градове треба више промовисати, а један од бољих начина за то је 
улагање и развој едукативног туризма који ће довести до упознавања већег броја посетилаца са 
свим осталим областима у које културни туризам залази. Са друге стране, иако се манифестације 
препознају као велики потенцијал културног туризма, највећи број њих ипак остаје на нивоу 
локалних потреба и интересовања, те се поставља питање колико оне заиста могу привући 
туристе, како из других делова земље, тако и странце. 

Бор је једини истакао специфичност своје туристичке понуде у виду пећина које би преко 
историјски и археолошки значајних сегмената могле да буду укљечене у културу.  
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Табела: Најразвијеније области културног туризма према броју одговора представника 
музеја 

 
 
 Када је реч о едукативним програмима из области културног туризма, музеји су највише 
заинтересовани за теме које се тичу презентације баштине: однос културне баштине и туризма, 
како културни ресурс постаје туристичка атракција, и како се врши промоција и дистрибуција 
културно-туристичких производа.  
 Подробније знање о основним појмовима културног туризма потребно је једино музејима у 
Лесковцу и Пироту док остали, судећи по одговорима, сматрају да је постојеће познавање те 
области задовољавајуће.  
 Интересантно је да је свега три музеја заинтересовано за едукацију на тему алтернативног 
начина прикупљања средстава за област културног туризма (Пирот, Бор и Прокупље) иако је 
учешће не-градских, односно не-општинских финансија занемарљиво. Исто тако само три установе 
(нишки, алексиначки и смедеревски) препознају значај музеја у креирању културно-туристичких 
рута истицањем да би то била једна од тема са којом би волели да се упознају на едукативним 
програмима.     
  Наративни приступ као атрактиван начин представљања културно-историјске баштине  
такође није популарна тема менаџментима у музејима иако представља савремени тренд у 
музеологији и одличан начин анимације публике.  
 

Приказ: Теме културног туризма, предмет интересовања музеја према одговорима 
представника установа 
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промоција и дистрибуција културно-туристичких производа 
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Остали чувари културне баштине
14

 
 

Поред музеја као најзначајнији актери у промоцији материјалног и нематеријалног наслеђа 
налазе се и други чувари баштине: галерије, библиотеке, историјски архиви и заводи за заштиту 
споменика културе. Библиотеке и архиви се често баве презентовањем књига и докумената кроз 
изложбе, књижевне вечери, радионице и едукативне садржаје.  

Међутим, историјски архиви у највећем делу својих активности воде бригу о 
административном материјалу привредних субјеката и често не узимају улогу у културној понуди 
града иако чувају и важна документа из локалне и националне историје. То је и главни разлог 
њихове, условно речено, неактивности у области културног туризма.  

Са друге стране, библиотеке су често веома активне у организацији културних дешавања и 
имају веома битну улогу у креирању културне понуде, а последично и туристичке понуде.  

Заводи за заштиту споменика културе директни су чувари споменичког наслеђа и на тај 
начин најнепосредније учествују у развоју културног туризма.  

 

 Галерије 
Галерије су установе које функционишу по музеолошким принципима, без обзира на то да 

ли имају своје сталне поставке. Закони и прописи који регулишу музејску делатност односе се и на 
галерије.На територији Србије без Београда и Косова мапирано је 15 галерија, које имају статус 
самосталне установе културе чији су оснивачи локалне самопураве. На подручју југоисточне 
Србије налазе се три самосталне галерије: Галерија савремене ликовне уметности у Нишу, 
Галерија Милене Павловић Барили у Пожаревцу и Галерија Чедомир Крстић у Пироту. Међутим, 
пиротска галерија Заводу није доставила упитник тако да у извештају не може бити у потпуности 
анализирана.  

Иако је број галерија које функционишу као самосталне установе у Региону мали, 
изложбену делатност негује велика већина осталих установа културе. Поливалентни центри, 
музеји, библиотеке и архиви готово по правилу у својим активностима имају изложбе, а многе од 
њих и одличне изложбене просторе. Галерије које су основале самоуправе су највећим делом 
тематске или галерије легати са фондом.  

Галерија у Пожаревцу је основана 1961. године када је између дародавца Данице 
Павловић Барили и тадашње општине Пожаревац потписан Уговор о поклону. Од 1966. до 1997. 
године галерија је била део пожаревачког музеја, а након тога послује као правно лице Фондација 
Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили. Данас галерија чува фонд од 893 дела 
уметнице чије име носи.  

Нишка галерија основана је 1970. године са циљем афирмације савремене уметности и 
стварања фонда уметничких дела који ће бити од великог значаја за будућност. 
  Галерија општине Пирот основана је 1981. године као део тадашњег Центра за културу, 
али 1993. године постаје самостална установа која од 1999. године носи име Галерија Чедомир 
Крстић, према првом школованом сликару на ликовној сцени Пирота.  

Како је за изложбену активност најважнији простор у којем се излажу уметничка дела, 
можемо рећи да је нишка галерија у бољој позицији од пожаревачке јер има готово 2,5 пута већи 
простор. Од пиротске галерије Завод није добио податке, а Установа је смештена у пиротском 
Дому културе.   
 

Табела: Површина изложбеног простора у галеријама Региона 

Галерија Година оснивања Површина изложбеног простора (м
2
) 

Галерија савремене ликовне уметности, Ниш 1970 440 

Галерија Милене Павловић Барили, Пожаревац 1961 184 

Галерија Чедомир Крстић, Пирот 1981 Н.п. 

                                                           
14

 У свом извештају, односно публикацији  из 2011. године под називом Културни ресурси округа Србије, Завод се исцрпно 

бавио културном политиком, системом и понудом у Србији. У поменутој публикацији могу се наћи подробни подаци о 
начину функционисања свих установа по административним окрузима, од уређења, буџета, преко запослених  до програма, 
док су у овом извештају приказани само сажети подаци из те публикције која је доступна на сајту Завода под линком: 
http://www.zaprokul.org.rs/ArticleDetails.aspx?ID=258             

http://www.zaprokul.org.rs/ArticleDetails.aspx?ID=258
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 Програми и публика 
Пожаревачка галерија има сталну поставку која даје хронолошки пресек стваралаштва 

Милене Павловић Барили од 1926 до 1942. године. На тај начин обухваћени су радови од раног 
школско-реалистичког до америчког периода. У оквиру сталне поставке налази се и меморијална 
соба са аутентичним намештајем и породичним фотографијама. Поред дела велике сликарке, 
Галерија располаже и фондом слика насталих на манифестацији У светлости Милене коју 
Установа организује.  

И у пиротској галерији смештен је легат Чедомира Крстића по којем установа носи име, и 
то као стална поставка, а поред тога Установа располаже завичајном збирком савремених 
сликара.  

Нишка галерија оријентисана је на савремено стваралаштво и своје активности темељи на 
организацији великог броја изложби током године. Установа је основана са циљем да савремену 
уметничку продукцију приближи јавности и то поред изложби и путем едукативних програма и 
истраживачког рада. Стога, од оснивања организује изложбе домаћих и страних аутора стављајући 
нагласак на сарадњу са локалним ствараоцима истовремено стварајући значајан фонд уметничких 
дела.   

С обзиром на чињеницу да су потпуно другачије конципиране (пожаревачка окренута 
изложбама из фонда, а нишка ауторским изложбама разних аутора), број изложби у периоду од 
2007. до 2009. године је неколико десетина пута већи у нишкој него у пожаревачкој галерији – пет у 
Пожаревцу и 110 у Нишу.  

 

Приказ: Број изложби у периоду од 2007. до 2009. године  

 
Када је реч о пратећим садржајима - организовање трибина, промоција, радионица и 

слично, активнија је пожаревачка галерија која је у посматраном периоду организовала три пута 
више пратећих садржаја од нишке установе. 
 
Приказ: Број пратећих програма у периоду од 2007. до 2009. године 

 
 

Када је реч о публици, већи број посетилаца током 2008. и 2009. године, имала је галерија 
у Нишу и то готово три пута више. Разлог томе лежи у великом броју изложби које годишње 
организује нишка установа, за разлику од пожаревачке где је акценат на сталној поставци.   
 

Приказ: Број посетилаца током 2008. и 2009. године (нишка установа није доставила податке 
за 2007. годину што је и разлог за преглед публике на двогодишњем нивоу – 2008/2009) 

 
 Буџет 

Већим средствима од пожаревачке располаже нишка галерија. Међутим, разлика у 
издвајањима за програмске активности није велика.    

 

Табела: Буџети галерија Региона 

Галерија 
Просечан буџет  

2008-2009 (у еврима) 
Просечно издвајање за програме 

2008-2009 (у еврима) 

Галерија савремене ликовне уметности, Ниш 253.894,85 33.480,97 

Галерија Милене Павловић Барили, Пожаревац 137.032,12 27.245,20 

31 34 45 
Савремена 

галерија ликовне 
уметности Ниш 

2007 2008 2009 

1 4 
Галерија Милене 

Павловић Барили, 
Пожаревац 

2007 2008 2009 

3 

7 

2 

9 

3 

8 

8 

24 

Галерија савремене ликовне уметности, Ниш 

Галерија Милене Павловић Барили, Пожаревац 

2007 2008 2009 Укупно 

107630 

36961 

Галерија савремене ликовне уметности Ниш 

Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац 
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              Преглед извора финансирања показује да се нишка галерија готово у потпуности ослања 
на буџет града оснивача (92% 2008, 90,3% 2009.године), док је удео града у финансирању 
пожаревачке галерије у обе године 40%. На другом месту према количини средстава налазе се 
сопствени приходи – у нишкој установи 5% у 2008, и 7,3% у 2009. години, а у пожаревачкој 48%, 
односно 47% у посматраном периоду. Као трећи финансијер појављује се Република чији удео у 
нишкој галерији износи 3% 2008, односно 1,2% 2009. године, док је у пожаревачкој установи тај 
удео 12%, односно 13% у наведеним годинама. Донације и спонзорства појављују се само у нишкој 
установи у 2009. години и то свега 1,2%.     
  

 Проблеми 
Нишка галерија смештена је у три простора од којих се два налазе на нишкој тврђави. 

Највећи проблеми управо су у вези са запуштеношћу просторија који су под заштитом државе. 
Неадекватан простор онемогућава и формирање сталне поставке. С обзиром да се налази у 
родној кући уметнице и да има сталну поставку, у Галерији Милене Павловић Барили истиче се 
недостатак простора за смештање адмистративне службе галерије. Пожаревачка галерија као 
проблем види и недовољно учешће града и Републике у (су)финансирању пројеката. Нишка 
галерија истакла је такође проблем недовољних финансија и то у делу инвестиција и програмских 
активности. Проблеми са програмима у нишкој галерији у вези са недостатком средстава за 
опрему за потребе савремених, дигиталних и видео презентација, али и за немогућност сталне 
поставке. Посебан проблем је застарела опрема којом галерија располаже. У сегменту техничке 
опремљености пожаревачка галерија наводи потребу за обновом опреме видео-надзора. Кадрови 
нису проблем у Галерији у Пожаревцу, док у нишкој установи истичу неповољну старосну и 
професионалну структуру. У нишкој галерији ради 22 запослених по чему је на првом месту у 
Србији када је о овом типу установа реч. Са друге стране у пожаревачкој галерији запослено је 
шест културних делатника  

 

 Библиотеке 
У складу са чињеницом да библиотечка активност постоји у свакој урбаној целини у Србији, 

на територији југоисточног региона постоји 47 библиотека, од којих се само две налазе у склопу 
друге установе тј. поливалентног центра: у Кладову и Владичином Хану . Библиотечка делатност 
најстарија је у Смедереву и датира из 1846. године када је уз сагласност Илије Гарашанина 
основано Читалиште у Смедереву . Најстарије библиотеке у Србији углавном су и осниване са 
развојем грађанског друштва крајем 19. века као читаонице инициране и одржаване од стране 
тадашњих интелектуалних слојева. Током и између два рата многе од њих су гашене, уништаване 
ратном стихијом или смањиване. Тако је највећи број библиотека основан или формално 
установљенн тек крајем или након Другог светског рата. И смедеревска библиотека је, иако има 
најдужу традицију, неколико пута прекидала свој рад и мењала име, да би коначно била 
установљена као Градска библиотека новембра 1943. године од када ради непрекидно. Многе 
библиотеке за своје функционисање везују значајна имена из историје и културе. Тако је 
пожаревачко читалиште основано одлуком Јована Стерије Поповића и то годину дана након 
смедеревске, Радоје Домановић активно је учествовао у раду лесковачке библиотеке, врањска 
библиотека везује се за Бору Станковића, нишка за Стевана Сремца. Библиотеке су најчешће 
најстарије установе културе у градовима/општина Србије, па тако и у југоисточном региону. Многе 
од њих имају веома занимљиве историјате, а завичајни фондови у њиховом склопу су највећи 
чувари локалне историје и стваралаштва. Библиотеке се труде да кроз своје програмске 
активности покажу књижевно богатство којим располажу и укажу на значајне локалне ствараоце.  

 

 Фондови и чланство
15

 
Према подацима из 2010. године, највећи фонд има нишка библиотека која је према броју 

публикација трећа библиотека у Србији. Најмањим бројем књига располаже библиотека у Ражњу.  
Највеће библиотеке се очекивано налазе у центрима округа и имају статус матичних 

библиотека за свој округ. Једине библиотеке које се нису нашле у врху, а имају статус матичних су 
пиротска и борска установа.  

                                                           
15

 Податке о фонду и члановима нису доставиле три библиотеке из Региона: у Жагубици, Владичином Хану и Кучеву. 

Поред тога још девет библиотека доставило је непотпуне податке  
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Највећи број библиотека има између 20 и 40 хиљада публикација – 19 установа, док две 
највеће, нишка и смедеревска, имају преко 200 хиљада књига у својим фондовима. У категорији 
између 60 и 80 хиљада публикација нема ниједне библиотеке, док се у оној од 80 до 100 хиљада 
нашла само зајечарска библиотечка установа. Од зајечарске по броју књига веће су три 
библиотеке које имају око 130 хиљада публикација: лесковачка, пожаревачка и врањска.    

Највише чланова, међу библиотекама које су доставиле податке, има лесковачка установа 
(једина са преко 10 хиљада чланова), а за њом следе нишка (са нешто мање од 10 хиљада 
чланова у 2008. години, док за 2009. годину Завод не располаже подацима), па смедеревска са око 
седам хиљада чланова.  

Када се уместо броја сагледа удео чланова библиотеке у локалном становништву, дешава 
се да је он већи у срединама које имају мањи број становника, те тако највећи удео има 
Босилеград и Црна Трава. Међу градовима, центрима округа удео је највећи у Лесковцу и 
Смедереву. 

 

Табела: Фондови и чланство у библиотека региона Јужне и Источне Србије 

Библиотека 
града/општине 

Бр.пуб-
лика-
ција 

Број 
чланова 

2009.год16 

Удео у 
укупном 
станов-
ништву 

Библиотека 
града/општине 

Бр.пуб-
лика-
ција 

Број 
чланова 
2009.г. 

Удео у 
укупном 
станов-
ништву 

1 Ниш 237555 9853 3,9% 23 Бабушница 37561 447 2,8% 

2 Смедерево 213456 6970 6,3% 24 Кладово 36809 1072 4,5% 

3 Лесковац 130702 11819 7,6% 25 Медвеђа 35819 Н.п. Н.п. 

4 Пожаревац 130394 4415 5,9% 26 Петровац 33531 583 1,7% 

5 Врање 130338 1804 2,1% 27 Блаце 33100 309 2,2% 

6 Зајечар 86403 3061 4,6% 28 Куршумлија 33000 740 3,4% 

7 Прокупље 75100 1944 4,0% 29 Голубац 32800 Н.п. Н.п. 

8 Неготин 73376 1788 4,1% 30 Мало Црниће 32712 874 6,3% 

9 Алексинац 72507 1771 3,1% 31 Лебане 27937 702 2,8% 

10 Пирот 68079 1362 2,1% 32 Бољевац 27721 81 0,5% 

11 Велика Плана 63551 Н.п. Н.п. 33 Житорађа 26174 177 1,0% 

12 Књажевац 53712 2042 5,5% 34 Сврљиг 24073 215 1,2% 

13 Смед.Паланка 52781 Н.п. Н.п. 35 Бојник 24032 591 4,5% 

14 Бела Паланка 51592 340 2,4% 36 Црна Трава 23324 202 7,9% 

15 Бујановац 49468 803 1,9% 37 Босилеград 21755 970 9,8% 

16 Вел. Градиште 44744 950 4,6% 38 Сурдулица 21319 638 2,9% 

17 Прешево 42801 Н.п. Н.п. 39 Гаџин Хан 19000 175 1,7% 

18 Дољевац 41982 206 1,1% 40 Власотинце 16513 506 1,5% 

19 Сокобања 41058 1156 6,2% 41 Жабари 16500 Н.п. Н.п. 

20 Бор 39784 2130 3,8% 42 Мерошина 14684 Н.п. Н.п. 

21 Мајданпек 39597 344 1,5% 43 Трговиште 14629 Н.п. Н.п. 

22 Димитровград 37650 627 5,3% 44 Ражањ 14240 Н.п. Н.п. 

 

Приказ: Структура градова/општина према броју публикација и броју чланова 

 

 

                                                           
16

 Тамо где Заводу нису достављени подаци за 2009.годину, биће приказан број чланова из 2008. године 

Број публикација 13,6% 43,3% 18,2% 13,6% 
6,8% 

4,5% 

до 20.000 20.001-40.000 40.001-60.000 60.001-90.000 90.000-200.000 преко 200.000 

Број чланова 39,5% 26,3% 7,9% 10,5% 
7,9% 

7,9% 

до 500 501-1.000 1.001-1.500 1.501-2.000 2.001-5.000 преко 5.000 
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Приказ: Структура градова/општина према уделу чланова библиотеке у локалном 
становништву 

 
  

 
   

 Програми 
` Поред редовне библиотечке делатности, највећи број библиотека организују додатне 
програме за публику: књижевне вечери, изложбе, предавања, трибине, радионице и друге 
садржаје (филмске пројекције, продајне изложбе књига, радио емисије, позоришне садржаје, 
музичке програме, наградне конкурсе). Највећи број програма има борска библиотека. Мајданпечка 
и жабарска библиотека због недостатка простора и изостанка сарадње са другим установама у 
граду не организују додатне програме. Поред њих, иако има простор, програме не организује ни 
библиотека у Трговишту, док библиотеке у Прешеву, Жагубици и Кучеву нису доставиле податке о 
програмима. 

 

Табела: Број програма у библиотекама југоисточног региона (период 2007-2009)  

Библиотека 
града/општине 

Укупан 
број 

програма 
2007-2009  

Најбројнији 
програми  

Библиотека 
града/општине 

Укупан 
број 

програма 
2007-2009 

Најбројнији 
програми 

1 Бор 681 радионице 22 Врање 62 изложбе 

2 Алексинац 347 књ.вечери 23 Мерошина 59 предавања 

3 Књажевац 294 радионице 24 Бојник 54 књ.вечери 

4 Пожаревац 183 радионице 25 Дољевац 54 предавања 

5 Кладово 169 књ.вечери 26 Житорађа 53 изложбе 

6 Прокупље 149 књ.вечери 27 Димитровград 49 књ.вечери 

7 Владичин Хан 111 биоскоп 28 Бабушница 38 књ.вечери 

8 Вел. Градиште 103 изложбе 29 Голубац 37 књ.вечери 

9 Смедерево 100 књ.вечери 30 Куршумлија 36 књ.вечери 

10 Лесковац 91 књ.вечери 31 Лебане 36 књ.вечери 

11 Сокобања 91 изложбе 32 Сврљиг 33 наступи фолклора 

12 Пирот 89 књ.вечери 33 Медвеђа 32 изложбе 

13 Ниш 88 књ.вечери 34 Ражањ 31 изложбе 

14 Велика Плана 78 књ.вечери 35 Црна Трава 27 књ.вечери 

15 Бујановац 75 изложбе 36 Гаџин Хан 27 изложбе 

16 Неготин 74 књ.вечери 37 Бела Паланка 24 књ.вечери 

17 Смед.Паланка 65 изложбе 38 Зајечар 22 књ.вечери 

18 Сурдулица 65 предавања 39 Босилеград 11 књ.вечери 
19 Мало Црниће 63 књ.вечери 40 Бољевац 11 књ.вечери 
20 Петровац 63 књ.вечери 41 Блаце 3 књ.вечери 

21 Власотинце 63 
књ.вечери,изложбе, 

предавања 
У 23 библиотеке најбројнији програми су књижевне 

вечери.  

 

Програми у библиотекама су најчешће бесплатни за публику док се чланарина за 

коришћење услуга креће од 200,00 (у Бојнику, Житорађи, Димитровграду, Жабарима и Бабушници)   

до 700,00 динара у Смедереву. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Удео чланова у 
становништву 

47,4% 28,9% 15,8% 7,9% 

до 3% 3,1-5% 5,1-7% преко 7% 

У три четвртине библиотека удео чланова износи мање од 5% укупног локалног становништва!!! 

У чак 81,6% библиотека које су доставиле податке о структури својих чланова, најбројнији чланови су деца 



58 
 

 Буџет и кадрови 
На основу података који су Заводу достављени у оквиру пројекта Културни ресурси округа 

Србије, најмањи просечан буџет у периоду 2008/2009.година има библиотека у Црној Трави, док 
највећим финансијским средствима располаже нишка библиотека која има више него двоструко 
већи буџет од пожаревачке установе. 

Као кључни проблем у финансирању библиотеке истичу непостојање могућности за већа  
издвајања за програмску активност. Наиме, удео плата запослених креће се од 50% па навише. 
Када се из буџета одвоје текући трошкови удео за програме често не прелази 5% укупних 
средстава. Све то утиче на смањење квалитета и квантитета програмских активности. Неке 
библиотеке нису уопште у могућности да издвоје средства за програме. 

Мала понуда програма који би привукли посетиоце свакако утиче на туристичка кретања у 
сфери културе. Наиме, туристи немају довољно активности које би их задржале у месту у којем се 
налазе, а библиотеке се често своде на своју примарну функцију издавања књига.    
 
Табела: Буџети библиотека у региону Јужне и Источне Србије  

Библиотека 
града/општине 

Укупан 
просечан 

буџет 
2008/2009 у 

еврима 

Просечна 
средства 
2008/2009 
намењена 

програмима 

Библиотека 
града/општине 

Укупан 
просечан 

буџет 
2008/2009 у 

еврима 

Просечна 
средства 
2008/2009 
намењена 

програмима 

1 Ниш 646.116,36 5.107,39 17 Вел.Градиште 63.887,55 - 

2 Пожаревац 305.403,98 6.413,48 18 Велика Плана 62.882,13 950,69 

3 Смедерево 242.970,44 17.922,90 19 Бела Паланка 60.507,70 5.591,53 

4 Бор 235.783,29 7.877,58 20 Димитровград 58.015,01 1.142,47 

5 Зајечар 218.271,56 9.151,18 21 Медвеђа 55.380,49 - 

6 Неготин 172.046,05 3.976,77 22 Босилеград 54.283,63 - 

7 Лесковац 164.235,60 4.927,07 23 Лебане 45.890,30 4.877,67 

8 Пирот 162.767,03 9.290,67 24 Бабушница 44.994,02 805,26 

9 Прокупље 154.237,96 6.277,62 25 Голубац 40.970,63 5.124,55 

10 Врање 147.362,58 5.894,50 26 Мајданпек 34.581,51 663,91 

11 Смед.Паланка 135.165,30 875,49 27 Куршумлија 33.867,88 2.429,69 

12 Алексинац 131.993,18 372,49 28 Блаце 33.850,94 - 

13 Власотинце 127.465,30 4.988,51 29 Бољевац 28.287,02 - 

14 Бујановац 93.049,90 597,79 30 Мало Црниће 20.007,64 - 

15 Књажевац 76.291,84 4.680,09 31 Црна Трава 19.024,84 3.318,68 

16 Сокобања 66.273,99 - Укупна средства за програме 113.257,98 евра 

  
Половина установа на располагању има суме до 65.000 евра, док мали број успева да 

обезбеди више од 200.000 евра. Међутим, ни велики буџет понекад не значи већи удео програмске 
делатности него велики број запослених или простор чије одржавање изискује велика средства. 
Тако смедеревска библиотека издаваја највише новца за програме иако нема највећи буџет. 
Нишка библиотека са највећим буџетом издваја три пута мање средстава за програме од 
смедеревске. Али нишка библиотека има 2,5 пута више запослених од смедеревске.    

 Када је реч о изворима финансирања, библиотеке се највећим делом ослањају на буџете 
својих оснивача (градови/општине често издвајају и више од 90% средстава којима библиотеке 
располажу). Неким библиотекама општина је и једини финансијер (Сокобања, Мало Црниће, Срна 
Трава, Велико Градиште).  Преостале изворе финансирања чине република (која највећим делом у 
буџету учествује кроз средства за откуп књига), сопствена средства и у веома малој мери донације 
и спонзорства чији удео најчешће не прелази 1,5% буџета.  

 
 Проблеми 

Управо у малом уделу донација види се слабост сарадње са приватним сектором. Колико 
је та сарадња битна и може помоћи у раду установа показује чињеница да је недостатак 
финансијских средстава као проблем за неометано функционисање библотека истакло 85% 
библиотека које су доставиле податке. 
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Поред финансија, још два проблема утичу директно на културну понуду библиотека. 
Наиме, библиотеке често истичу проблем недостатка и/или неусловности простора у којем раде. 
То наравно утиче на њихове могућности организације програма и самим тим укључивања у понуду 
активности за локално становништво и туристе.  

Техничка опремљеност је велики проблем не само због немогућности прављења 
електронских каталога и започињања дигитализације, него и за немогућност организације 
сложенијих програма. Библиотеке често нису опремљене ни основном опремом за рад, као што су 
рачунари за све запослене, тако да организовање догађаја није у првом плану.  

Још један проблем библиотека тиче се кадрова. Број запослених у библиотекама креће се 
од једног у Малом Црнићу, Ражњу и Жабарима до 69 у Нишу. Од 34 библиотеке које су доставиле 
податке о проблемима у свом раду, 19 наводи проблем са кадровима и то најчешће њихов 
недовољан број или неадекватну стручност. Тако, многе библиотеке, а нарочито оне у мањим 
срединама истичу потребу за библиотекарима-информатичарима.   
 
Табела: Број запослених у библиотекама у региону Јужне и Источне Србије 

Библиотека у 
граду/општини 

Број 
запослених 

Библиотека у 
граду/општини 

Број 
запослених 

Библиотека у 
граду/општини 

Број 
запослених 

Ниш 69 Гаџин Хан 12 Велика Плана 6 

Лесковац 36 Житорађа 12 Димитровград 6 

Врање 28 Мерошина 11 Лебане 6 

Смедерево 28 Трговиште 11 Блаце 5 

Бор 25 Књажевац 10 Куршумлија 5 

Зајечар 24 Мајданпек 9 Бабушница 5 

Смед. Паланка 23 Бојник 9 Бољевац 4 

Прокупље 23 Прешево 9 Петровац 4 

Пожаревац 22 Босилеград 8 Голубац 3 

Неготин 18 Велико Градиште 8 Црна Трава 2 

Пирот 17 Сурдулица 8 Сврљиг 2 

Власотинце 16 Бела Паланка 7 Мало Црниће 1 

Бујановац 15 Медвеђа 7 Ражањ 1 

Алексинац 14 Сокобања 6 Жабари 1 

Дољевац 14 Укупно запослених у библиотекама – 550 

 

 Архиви 
Архиви, као једни од чувара локалне историје, својим изложбама или учешћем у 

изложбама музеја могу значајно обогатити културно-туристичку понуду града. Међутим, често 
сарадња са музејима и другим установама није остварена, а сами архиви баве се чувањем 
административног материјала.  
  У југоисточном региону постоји десет архива, од којих се осам налази у центрима округа 
(Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Лесковац, Прокупље, Ниш, Пирот, Врање), док се преостала 
четири налазе у Смедеревској Паланци и Неготину.  
 Једино архив у Смедереву у својој надлежности има само територију града у којем се 
налази. Остали архиви у надлежности имају углавном општине из свог округа. Тако нишки и 
пожаревачки архиви прикупљају архивску грађу из осам административних јединица, док најмање 
општина, поред смедеревског, својом делатношћу покрива Историјски архив Смедеревска Паланка 
– две.   
 

Табела: Архиви и њихова надлежност 

Архив у 
граду/општини 

Градови/општине у надлежности архива 

1 Смедерево Град Смедерево 

2 Пожаревац 
Град Пожаревац и општине Голубац, Велико Градиште, Кучево, Петровац на Млави, Жабари, 

Жагубица и Мало Црниће 
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Табела: Архиви и њихова надлежност    

Архив у 
граду/општини 

Градови/општине у надлежности архива 

3 Смед.Паланка Општине Смедеревска Паланка и Велика Плана 

4 Неготин Општине Бор, Неготин, Кладово и Мајданпек 

5 Зајечар Град Зајечар и општине Књажевац и Бољевац 

6 Ниш Град Ниш и општине Алексинац, Сокобања, Ражањ, Дољевац, Мерошина, Гаџин Хан и Сврљиг 

7 Прокупље Општине Прокупље, Куршумлија, Блаце, Житорађа 

8 Пирот Град Пирот и општине Бела Паланка, Димитровград и Бабушница 

9 Лесковац Град Лесковац и општине Медвеђа, Власотинце, Лебане, Бојник и Црна Трава 

10 Врање Град Врање и општине Бујановац, Прешево, Трговиште, Босилеград, Сурдулица и Владичин Хан 

  

 Архивска грађа 
Према подацима из 2010. године највећом архивском грађом располаже пожаревачка, а 

најмању количину грађе чува лесковачка установа. Ипак, најмања количина грађе лесковачког 
архива омогућује да сви материјали биду обрађени.    
 

Приказ: Количина грађе у архивима региона Јужне и Источне Србије (у дужним метрима)  

 
 
 Сређивање архивске грађе је основна делатност архива која значајно утиче на додатне 
активности тих установа. Уколико постоји велика количина необрађене грађе, то оставља мало 
простора за организацију активности и укључивања у културну понуду града.  
 
Приказ. Однос обрађене и необрађене грађе у архивима региона Јужне и Источне Србије 

 
 

Следећи савремене токове у архивистици, пет архива започело је са дигиталном обрадом 
материјала (Зајечар, Ниш, Пожаревац, Пирот, Неготин), док је седам архива приступило 
микрофилмовању (Смедерево, Зајечар, Ниш, Пожаревац, Врање, Пирот и Неготин). Међутим, и 
један и други начин обраде тек су у зачетку, тако да дигитализована грађа ни у једном архиву не 
прелази 1%, а микрофилмована 5%. Архиви у Лесковцу, Смедеревској Паланци и Прокупљу нису 
започели ни један ни други вид обраде грађе.  

Лесковац 
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Смедеревска Паланка 

Прокупље 

Неготин 

Пирот 

Врање 

Ниш 
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 1.293  
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 Буџет и програми 
Неки архиви, поред основне делатности, организују разне пратеће програме. Најчешће су 

то изложбе и научни скупови, али и промоције књига. Поред тога велики број архива бави се 
издавањем стручних публикација. У току 2008. и 2009. године, највише програма организовао је 
смедеревски архив, а највише публикација објавио је архив у Неготину.  

Када погледамо број програма које организују архиви на годишњем нивоу, највећи број 
архива организује између једне и три изложби. Изузетак су архиви у Смедереву и Зајечару са више 
изложби на годишњем нивоу. Када је реч о издавању публикација, највећи број архива објави од 
једне до три публикације на годишњем нивоу.  

Према Заводу достављеним информацијама, највећи удео програма у буџету има архив у 
Пожаревцу (16,5% укупног буџета), док се код осталих  архива тај проценат креће између 1-6%.  

 
Табела: Буџет и програми архива региона Јужне и Источне Србије 

Архив града/општине 

Укупан 
просечан буџет 

2008/2009 у 
еврима 

Просечна 
средства 
2008/2009 
намењена 

програмима 

Број програма у 2008. и 
2009. години  

Број 
публикација у 
2008. и 2009. 

години изложбе Остало* 

1 Ниш 214.200,31 23.782,36 6 - 3 

2 Пожаревац 189.653,97 45.500,47 8 1 3 

3 Врање 170.507,13 7.303,26 2 1 2 

4 Смедерево 150.110,66 20.606,62 15 14 6 

5 Лесковац 147.484,74 14.643,23 - - - 

6 Зајечар 131.928,53 14.643,23 7 6 2 

7 Неготин 112.355,06 Н.п. 2 - 7 

8 Прокупље 102.344,09 - - - - 

9 Пирот 75.448,93 1.446,36 1 - - 

10 Смед.Паланка 65.428,73 3.542,45 7 - - 

 *остало: научни скупови, промоције и други садржаји  
 

 Проблеми 
Највећи број архива наводи проблем финансирања и просторна ограничења као највеће 

проблеме са којима се сусрећу. У погледу проблема финансирања представницни архива истичу  
да општине за чије територије су они недлежни не учествују уопште или непропорционално 
учествују у њиховом финансирању, те истичу потребу за њиховим укључивањем финансирање 
рада архива. Истиче се и потреба за јединственом заштитом грађе, те се предлаже републичко 
финансирање. Проблем са простором се односи на недовољан простор за смештање архивске 
грађе.  

Кад је у питању техничка опремљеност предњачи проблем недостатка опреме за 
микрофилмовање и дигитализацију, затим недостатак рачунарске опреме. Недостаје и опрема за 
конзервацију и рестаурацију, а посебан проблем су услови за адекватан смештај, чување и 
заштиту архивске грађе, те је потребно нисконапонско осветљење у депоима, лифт за пренос 
грађе, метални ормани и полице за пренос грађе,термометри и хидрометри у депоима 

Проблем кадровске структуре јавља се у четири архива – у Неготину, Пожаревцу, Нишу и 
Пироту, и то недовољан број високообразованог кадра, изузев у Неготину где је неопходан радник 
на пословима курира и ложача.  
 
Приказ: Број стално запослених у архивима региона Јужне и Источне Србије 

 

Број 
запослених 

8 9 9 10 13 15 15 18 21 22 

Пирот Смедерево Неготин Смедеревска Паланка Пожаревац Зајечар Прокупље Лесковац Ниш Врање 
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 Заводи за заштиту споменика културе 
Основна делатност Завода за заштиту споменика културе је истраживање и евидентирање 

добара која уживају претходну заштиту, израда предлога за утврђивање културних добара, вођење 
регистра и документације о културним добрима, пружање стручне помоћи на чувању и одржавању 
културних добара сопственицима и корисницима тих добара, старање о коришћењу културних 
добара у сврхе одређене Законом, предлагање и праћење спровођења мера заштите културних 
добара, спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара, издавање публикација о 
културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити, излагање културних добара, 
организовање предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности и други 
послови у области заштите културних добара. 

Завод за заштиту споменика културе, поред основне делатности, обавља и послове 
проучавања непокретних културних добара и израђује студије, елаборате и пројекте са 
одговарајућом документацијом, учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких 
планова и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова, објављује грађу 
о предузетим радовима на непокретним културним добрима, израђује пројекте за извођење радова 
на непокретним културним добрима и изводи те радове, као и остварује увид у спровођење мера 
заштите и коришћење непокретних културних добара. 
 На простору региона Јужне и Источне Србије налазе се два завода за заштиту споменика 
културе: 

 Завод за заштиту споменика културе Ниш који својом делатношћу покрива највећи 
број општина у Србији – 35. То су Кладово, Мајданпек, Неготин, Бор, Бољевац, Зајечар, 
Сокобања, Књажевац, Алексинац, Сврљиг, Ниш, Блаце, Прокупље, Мерошина, Бела 
Паланка, Пирот, Куршумлија, Житорађа, Дољевац, Гаџин Хан, Бојник, Лесковац, 
Власотинце, Бабушница, Димитровград, Медвеђа, Лебане, Црна Трава, Владичин Хан, 
Сурдулица, Врање, Босилеград, Бујановац, Трговиште и Прешево. 

 Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево обухвата 11 општина: 
Велико Градиште, Смедерево, Пожаревац, Голубац, Мало Црниће, Кучево, Смедеревска 
Паланка, Жабари, Петровац и Жагубица. 

 
 Заштита 

Централни регистар непокретних културних добара Републике Србије  према врстама 
обухвата споменике културе, археолошка налазишта, знаменита места и просторне културно-
историјске целине и као такав се води у Републичком заводу за заштиту споменика културе од 
1981. године. 
 
Табела: Број и структура непокретних културних добара о којима заводи воде бригу 

Завод Број добара по категоријама Укупно добара 

Број споменика културе 495 

 Изузетан значај Велики значај Од значаја Укупно по заводу 

Ниш 10 40 318 368 

Смедерево 3 10 114 127 

Број просторних културно-историјских целина 21 

 Изузетан значај Велики значај Од значаја Укупно по заводу 

Ниш 1 2 16 19 

Смедерево / 1 1 2 

Број археолошких налазишта 63 

 Изузетан значај Велики значај Од значаја Укупно по заводу 

Ниш 7 5 33 45 

Смедерево 3 1 14 18 

Број знаменитих места 15 

 Изузетан значај Велики значај Од значаја Укупно по заводу 

Ниш 2 1 5 8 

Смедерево 1 1 5 7 

Укупно добара 27 61 506 594 
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 Буџет 
Завод у Нишу има 2,7 пута већи буџет од смедеревске установе, што је очекивано с 

обзиром на број културних добара које покрива. Међутим, представници Завода истичу да је то и 
даље недовољно за адекватну заштиту великог броја добара. 
 
Табела: Просечан буџет Завода у периоду 2008-2009  

Завод Просечан буџет  2008-2009 (у еврима) Просечно издвајање за пројекте 

Ниш 791.403,17 501.098,85 

Смедерево 291.501,91 82.687,48 

 
 Проблеми 

Као и код других регионалних установа (архива и музеја) проблем завода за заштиту 
споменика је што у њиховом функционисању  углавном не учествују општине које они покривају 
својом делатношћу. Истиче се неопходност законског регулисања начина финансирања службе 
заштите како би заводи могли на што адекватнији начин да воде бригу о заштићеним добрима. 
Наведени проблем у блиској је вези са проблемима у програмском делу тј. заштити и 
проучавањима у области културног наслеђа.  

У смедеревском заводу као свој основни проблем наводи недостатак простора и истиче се 
потреба за реновирањем поткровља које би га обезбедило.  

У кадровском делу истиче се недостатак стручног кадра. У смедеревској установи 
прецизира се недостатак петоро стручњака, док нишки завод не наводи број, али с обзиром на број 
делатника и број добара над којима спроводе заштиту проблем је евидентан.    

 
Приказ: Број стално запослених у заводима за заштиту споменика културе региона Јужне и 
Источне Србије 

 

Број 
запослених 

21 14 

Ниш Смедерево 
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 Општи проблеми и стратешке мере заштите баштине у Региону 
 

Проблеми Циљеви Мере Очекивани резултати/успех 

Девастирано културно 
наслеђе, недовољно 
улагање у заштиту и 
промоцију културне 

баштине 

Заштићена културна баштина и 
унапређена промоција 

Установити посебну буџетску линију за заштиту и промоцију културне баштине и листу 
приоритета за улагање на годишњем нивоу у објекте и опрему установа заштите *Заштићена културна баштина 

*Листа приоритета за улагање 
 *Поштовање законских 

регулатива у области заштите и 
изградње 

Контрола спровођења Закона о културним добрима и других међународних важећих 
регулатива у области културне баштине 

Контрола спровођења Закона о планирању и изградњи у циљу очувања културне баштине 

Примена казнених мера због непоштовања Закона о културним добрима и Закона о 
планирању и изградњи 

Непостојање савремених 
метода и техника заштите 
нематеријалног културног 

наслеђа 

Адекватна заштита 
нематеријалног културног 

наслеђа, сходно стандардима 

Идентификација и мапирање елемената нематеријалне баштине  
*Савремени методи заштите 
*Упознатост запослених са 

значајем очувања нематеријалне 
баштине 

Примена савремених метода и техника у заштити нематеријалне културне баштине 

Едукација запослених о нематеријалној баштини и њеном значају и очувању  

Радионице, предавања, изложбе ради упознавања грађана са нематеријалном 
културом/баштином, нарочито у школама и обдаништима 

Недовољна финансијска 
подршка заштите  од стране 

свих општина на чијој се 
територији добра налазе 

Остваривање сарадње са 
локалним самоуправама ради 

учешћа у финансирању 
регионалних установа  

Потписивање уговора о сарадњи између општина/градова ради учешћа у финансирању 
регионалних установа 

*Редовно финансирање 
регионалних установа од стране 

свих општина које својом 
делатношћу покривају 

Недовољан број стручних 
кадрова у  установама 
заштите и непостојање 

програма стручног 
усавршавања 

Континуирано стручно 
усавршавање запослених и 
ангажовање младих стручно 

оспособљених кадрова по 
пројектима установа 

Ангажовање младих стручњака, повремено и привремено на основу добијених пројеката 
(републички конкурси, јавни радови, ЕУ фондови),а где је могуће и остваривање радног 
односа на неодређено време 

*Уплив креативне енергије и 
стручног кадра 

*Праћење савремених токова 
рада у установама заштите Ангажовање приправника- волонтера и развој програма стручне праксе 

Недовољно развијена свест  
о важности културне 

баштине и нивоа 
информисања код грађана 

Подизање нивоа свести о 
значају баштине  

Јавне презентације у функцији промоције фондова установа заштите 

*Упознатост грађана са 
културном баштином и њеним 

значајем 
*Промоција фондова установа 

заштите 
*Усвојен кодекс понашања према 

баштини 

Установити Дане културне баштине градова/општина у оквиру европских дана културне 
баштине 

Креирање програмске сарадње на релацији установа образовања, удружења грађана и 
установа заштите (радионице, јавни часови  и изложбе за школску популацију)  

Израда кодекса понашања према културном наслеђу и промоција на јавним местима и у 
обдаништима и школама 

Адекватна промоција 
нематеријалне баштине 

Медијска кампања за популарисање културне баштине 
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 Општи проблеми и стратешке мере за развој културног туризма из угла установа 
заштите 
 

Проблеми Циљеви Мере Очекивани резултати/успех 

Недовољно средстава за 
туристичку промоцију 

баштине  

Издвајање средстава за 
потребе боље промоције 

културног наслеђа 

Обезбедити део буџета установа за бољу промоцију наслеђа  *Већа финансијска средства 
намењена искључиво развоју 

културног туризма 

Окретање другим изворима финансирања преко писања пројеката и конкурисања  

Партнерски пројекти са другим актерима у култури и туризму 

Недовољно атрактивни 
програми и презентације 

Креирање програма који ће 
привући посетиоце и туристе 

Праћење савремених токова у презентацији културне баштине 

*Савремене поставке 
*Боља промоција и презентација 

културног наслеђа 
*Атрактивни садржаји који 

привлаче посетиоце (туристе) 
*Мултимедијални садржаји у 

установама заштиите 

Креирање интерактивних поставки у музејима са јасно дефинисаном темом  

Организовање изложби из фондова осталих установа заштите (поред музеја) који не 
учествују довољно у културној понуди  

Веће коришћење 
информационих технологија 

ради боље промоције 

Обезбеђивање виртуелних тура и поставки на сајтовима установа заштите 

Обезбеђивање информативних мултимедијалних садржаја о најбитнијим елементима 
наслеђа у установама (поставкама, предметима, документима, књигама...) 

Креирање адекватног 
промотивног материјала 

Израда брошура и водича на српском и другим језицима који ће бити лако доступни 
посетиоцима 

Сарадња са другим актерима у култури и туризму ради лакше доступности брошура и 
водича (угоститељски објекти, друге установе културе, туристичке организације и агенције...) 

Обезбеђивање адекватног 
вођења кроз поставке и 

изложбе 

Набавка аудио водича кроз поставке и изложбе 

Лака доступност стручних водича по потреби  

Недовољна сарадња 
установа културе на 
промоцији наслеђа 

Повезивање и сарадња 
установа културе 

Организовање заједничких изложби атрактивног садржаја ради промоције локалне историје 
и културе 

*Континуирани развој културног 
туризма кроз сарадњу установа 
културе и туризма, али и других 

актера који се сматрају значајним 
за ову област 

Креирање заједничких пројеката из области културног туризма 

Недовољна сарадња са 
приватним сектором ради 

улагања у културу 

Повезивање актера из области 
културе са приватним сектором  

Повезивање са угоститељским објектима ради промоције програма и пројеката установа 
културе 

Рад на заједничким пројектима у којима интерес налазе и приватни предузетници 

Позивање на сарадњу великих привредних актера који би према моделу друштвене 
одговорности, финансијски и материјално, могли да помогну развој културе уопште, а онда и 
развој културног туризма 

Недовољна сарадња са 
цивилним сектором  

Повезивање актера из области 
културе са субјектима цивилног 

сектора 

Остваривање сарадње на пројектима са невладиним организацијама у области културе и 
туризма 

Недовољна едукованост 
кадрова за област културног 

туризма 

Континуирано стручно 
усавршавање кадрова из 

области културног туризма 

Организација едукација из културног туризма за запослене у установама културе  *Континуирано усавршавање 
кадрова у области културног 

туризма и његов развој према 
савременим трендовима 

Повезивање са установама на који представљају примере добре праксе у земљи, региону и 
шире ради преношења знања из области културног туризма 

Ангажовање туризмолога у пројектима установа културе 
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Носиоци културне продукције 
 

 Поред баштине, развоју културног туризма умногоме помажу програми савременог 
стваралаштва, манифестације и фестивали који такође играју значајну улогу у привлачењу 
туриста. Многе средине постају препознатљиве управо по културним манифестацијама. Иако се 
културном продукцијом баве и установе заштите, највећи носиоци продукције су културни центри и 
позоришта. У региону Јужне и Источне Србије у овој области активно је 48 поливалентих центара и 
шест позоришта. 
 

 Поливалентни центри  
 Од 47 општина у југоисточном региону, само  Голубац (Браничевски округ), Бојник, 
Медвеђа, Црна Трава (Јабланички округ) и Куршумлија (Топлички округ) немају поливалентне 
установе. Од укупног броја  - 48 поливалентних установа, најстарија је основана у Смедеревској 
Паланци 1941. године. Велики број поливалентних центара преузело је функције од других 
установа сличног карактера (пре сведа социјалистичких Домова културе, Радничких универзитета, 
Народних универзитета и слично), тако да данашњи статус и име добијају 90-их година прошлог 
века иако су знатно старије. 
 Поливалентни центри нису уско специјализоване установе за само једну делатност у 
култури, већ се баве свим облицима културних програма како би задовољиле укусе публике. Као 
комплексни културни актери, центри за културу располажу великим вишенаменским просторима. 
Податке о оснивању/простору доставило је 46 центара, о програмима 36 установа, а о посећености 
31 установа  
  
Табела: Година оснивања и просторни капацитети поливалентних центара Региона 

Поливалентни центар 
града/општине 

Година 
оснивања 

Простор у 
м2 

Поливалентни центар 
града/општине 

Година 
оснивања 

Простор у 
м2 

1 Зајечар 2009 210 24 Жагубица 1987 Н.п. 

2 Велика Плана 2009 Н.п. 25 Смедерево 1981 5090 

3 Гаџин Хан 2006 1200 26 Књажевац 1981 3000 

4 Бела Паланка 2003 1400 27 Пирот 1981 3000 

5 Мајданпек 2002 1980 28 Кучево 1981 1500 

6 Жабари 2002 Н.п. 29 Блаце 1981 1500 

7 Велико Градиште 1999 Н.п. 30 Бујановац 1980 2400 

8 Ниш 1999 Н.п. 31 Лебане 1979 1988 

9 ДК Рома, Лесковац 1999 186 32 Пожаревац 1978 4000 

10 Кладово 1996 3030 33 Владичин Хан 1978 1732 

11 Житорађа 1996 650 34 Власотинце 1972 Н.п. 

12 Неготин 1995 4500 35 Печењевце, Лесковац 1972 300 

13 Бор 1995 2000 36 Брестовац, Лесковац 1971 474 

14 Дољевац 1995 900 37 Ражањ 1968 757 

15 Сокобања 1995 Н.п. 38 Сврљиг 1968 446 

16 Грделица, Лесковац 1993 Н.п. 39 Босилеград 1967 1400 

17 Вучје, Лесковац 1993 1.400 40 Бољевац 1965 900 

18 Прешево 1992 2800 41 Мерошина 1965 580 

19 Петровац 1992 350 42 Старо Село,Вел.Плана 1962 1154 

20 Прокупље 1992 Н.п. 43 Бабушница 1961 770 

21 Алексинац 1991 Н.п. 44 Нар.универ, Врање 1955 396 

22 Врање Ос 1990 Н.п. 45 Димитровград 1950 1419 

23 Мало Црниће 1987 500 46 Смед.Паланка 1941 1700 

            

 Програми и публика 
Поливалентни центри представљају синергију свих културних делатности. Неки центри 

обједињују и десет врста културних садржаја. Неки пак имају могућности за одржавања малог 
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броја различитих програма. У неким градовима/општинама посећеност програма је мала тако да се 
и разноликост програма ограничена.  

Од установа које су Заводу доставиле податке (на основу 2009. године из публикације 
Завода Културни ресурси округа Србије), највише програма на годишњем нивоу реализује Центар 
за културу у Кладову, с тим да се у склопу њега налази и библиотека па су се и програми из те 
области нашли у укупном збиру садржаја. Са друге стране, иако нема највећи број програма, 
смедеревски центар за културу има највећу посећеност својих садржаја. Готово 100.000 љубитеља 
културе ужива у програмима ове установе. На другом месту по броју програма нашао се 
пожаревачки културни центар, а према броју публике пиротски дом културе.  

Највећи број установа има широку понуду када је реч о типу садржаја. Ипак, четири 
установе реализују само по један тип програма – поливалентни центри у Малом Црнићу, 
Бабушници, Босилеграду и Народни универзитет у Врању. Шест установа организује две врсте 
програма – у Нишу, Мерошини, Дољевцу, Ражњу, Бујановцу и Белој Паланци.   

Када се сагледа понуда програма по броју поливалентних центара који их организују, 
највећи удео имају едукативни и књижевни програми (33 поливалентних центара их организује), па 
изложбе у 30 установа, фолклорни садржаји које организује 29 центара, затим позоришни 
програми у 28 установа, потом концерти (у 22 установе) и биоскопи (у 19 установа). Најмањи број 
установа бави се издавачком делатношћу (њих 12).   

У Региону је у току 2009. године одржано 3.587 програма. Од тога највећи број чине 
биоскопске пројекције (1.543), док се најмање организују концерти (276) у које спадају музички 
концерти савремене и традиционалне музике, али и наступи хорова и оркестара.  
 
Приказ: Структура укупне културне понуде према типу програма у поливалентним центрима    

 
Према броју програма у 2009. години највише установа организује до 20 садржаја, а само 

три установе успевају да реализују преко 200 програма.  
   

Приказ: Структура поливалентних центара према броју програма које организују  

 
 У установама где постоји биоскопска делатност, ти садржаји су најчешће и најбројнији међу 
организованим активностима. Неколико установа издваја значајан део средстава за позоришну 
продукцију или гостујуће представе, те су у њима ти садржаји у самом врху по бројности, а 
поливалентни центар у Малом Црнићу у 2009. години је био и искључиво посвећен позоришној 
уметности. Изложбе су се, као најбројнији програми, нашле у девет установа, а фолклор и 
позориште у седам. Едукативни и књижевни програми се највише реализују у шест установа, док 
су концерти водећи садржаји само у Лебану.  
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Табела: Број, тип програма и посећеност садржаја у поливалентним центрима Региона 

Поливалентни центар 
града/општине 

Тип програма који центар 
креира/организује* 

Укупан број 
програма у 
2009.год. 

Најбројнији програми 
у 2009.год. 

Посећеност 
програма у 

2009.год 

1 Кладово 
Изложбе, биоскоп, фолклор, концерти, 

позориште, еду-књижевни програми 
595 

Биоскоп, еду-књижевни 
програми 

34000 

2 Пожаревац 
Изложбе, биоскоп, фолклор, позориште, 

еду-књижевни програми 
354 Биоскоп, фолклор 23474 

3 Бор 
Биоскоп, фолклор, концерти, еду-књижевни 

програми 
330 Биоскоп, концерти 13000 

4 Књажевац Биоскоп, фолклор, еду-књижевни програми 200 Биоскоп, фолклор 5000 

5 Смедерево Биоскоп, концерти, еду-књижевни програми 181 
Биоскоп, преостало 

подједнако 
98826 

6 Велика Плана Изложбе, фолклор, концерти, позориште 179 Позориште, изложбе 10600 

7 
Петровац на 

Млави 

Изложбе, бископ, фолклор, концерти, 
позориште, издаваштво, еду-књижевни 

програми 
179 Позориште, концерти Н.п. 

8 Ниш Изложбе, еду-књижевни програми 172 
Еду-књижевни 

програми 
14120 

9 Пирот 
Биоскоп, фолклор, концерти, издаваштво, 

еду-књижевни програми 
137 Биоскоп, фолклор 72500 

10 Владичин Хан 
Изложбе, биоскоп, фолклор, позориште, 

еду-књижевни програми 
111 Биоскоп, фолклор 7100 

11 Неготин 
Изложбе, биоскоп, фолклор, концерти, 
позориште, издаваштво, еду-књижевни 

програми 
100 Биоскоп, фолклор 40000 

12 См.Паланка 
Биоскоп, фолклор, концерти, позориште, 

издаваштво, еду-књижевни програми 
86 Позориште, концерти 9800 

13 Алексинац 
Изложбе, биоскоп, концерти, издаваштво, 

еду-књижевни програми 
83 Биоскоп, изложбе 8000 

14 Сокобања 
Изложбе, биоскоп, фолклор, концерти, 

позориште, еду-књижевни програми 
80 

Еду-књижевни 
програми, фолклор 

56949 

15 Димитровград 
Изложбе, фолклор, позориште, еду-

књижевни програми 
65 Позориште, фолклор 15000 

16 Прокупље 
Фолклор, концерти, позориште, издаваштво, 

еду-књижевни програми 
64 

Фолклор, еду-
књижевни програми 

6500 

17 Блаце 
Изложбе, биоскоп, фолклор, концерти, 

позориште, еду-књижевни програми 
60 

Биоскоп, еду-књижевни 
програми 

2200 

18 Кучево 
Изложбе, фолклор, концерти, позориште, 

издаваштво, еду-књижевни програми 
56 

Изложбе, еду-
књижевни програми 

10000 

19 Лебане 
Изложбе, фолклор, концерти, позориште, 

еду-књижевни програми 
48 Концерти, изложбе Н.п. 

20 Мало Црниће Позориште 45 Позориште Н.п. 

21 
Врање 

Омл.савез 
Фолклор, позориште, концерти, издаваштво, 

еду-књижевни програми 
39 Фолклор, издаваштво 10000 

22 
ДК Рома, 
Лесковац 

Изложбе, фолклор, еду-књижевни програми 37 
Еду-књижевни 

програми, фолклор 

750  
без посете 
фолклору 

23 
Старо Село, 

В.Плана 
Биоскоп, позориште, еду-књижевни 

програми 
36 Позориште, биоскоп Н.п. 

24 Сврљиг 
Изложбе, биоскоп, фолклор, позориште, 

концерти, издаваштво, еду-књижевни 
програми 

33 
Фолклор, еду-

књижевни програми 
2500 

25 Мајданпек 
Изложбе, фолклор, концерти, позориште, 

еду-књижевни програми 
30 Изложбе, концерти 6920 

 *Под концертима се подразумевају и наступи хорова и оркестара, под позориштем се подразумевају позоришне представе како 

гостујуће,тако и оне у сопственој продукцији; што је случај и са фолклорним садржајима; под еду-књижевним програмима подразумевају се 
трибине, предавања и књижевне вечери 
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Табела: Број, тип програма и посећеност садржаја у поливалентним центрима Региона 

Поливалентни центар 
града/општине 

Тип програма који центар 
креира/организује* 

Укупан број 
програма у 
2009.год. 

Најбројнији програми 
у 2009.год. 

Посећеност 
програма у 

2009.год 

26 
Брестовац, 
Лесковац 

Изложбе, биоскоп, фолклор, концерти, 
позориште, еду-књижевни програми 

30 
Еду-књижевни 

програми 
1446 

27 
Печењевце, 

Лесковац 
Изложбе, позориште, издаваштво, еду-

књижевни програми 
27 

Изложбе, еду-
књижевни програми 

1300 

28 Вучје, Лесковац 
Изложбе, фолклор, концерти, позориште, 

еду-књижевни програми 
27 Изложбе, позориште 

1446  
без посете 
фолклора, 

позоришта и 
концерата 

29 Зајечар 
Изложбе, фолклор, концерти, позориште, 

издаваштво, еду-књижевни програми 
21 Фолклор, изложбе 7500 

30 Гаџин Хан Изложбе, фолклор, еду-књижевни програми 20 Изложбе, фолклор 6500 

31 Бољевац 
Изложбе, биоскоп, фолклор, концерти, 

позориште 
20 Фолклор, биоскоп 1500 

32 Бабушница Изложбе 19 Изложбе 3480 

33 Мерошина Изложбе, еду-књижевни програми 19 
Еду-књижевни 

програми 
 

34 Дољевац Изложбе, еду-књижевни програми 19 
Еду-књижевни 

програми 
Н.п. 

35 Ражањ Изложбе, еду-књижевни програми 15 Изложбе Н.п. 

36 Бела Паланка Изложбе, позориште 14 Изложбе 3900 

37 Бујановац Фолклор, позориште 14 Позориште 685 

38 
Врање, 

Нар.унив. 
Изложбе 14 Изложбе 15000 

39 Житорађа 
Биоскоп, фолклор, позориште, еду-

књижевни програми 
13 

Фолклор, еду-
књижевни програми 

2012 

40 Босилеград Фолклор 11 Фолклор 1800 

*Под концертима се подразумевају и наступи хорова и оркестара, под позориштем се подразумевају позоришне представе како 

гостујуће,тако и оне у сопственој продукцији; што је случај и са фолклорним садржајима; под еду-књижевним програмима подразумевају се 
трибине, предавања и књижевне вечери 

 

Биоскопске пројекције најбројније су у Кладову, Петровац на Млави организује највећи број 
позоришних представа, Ниш предњачи у броју едукативних и књижевних садржаја, Бор у броју 
концерата, Пожаревац у фолклорним програмима, а Велика Плана има најактивнију изложбену 
делатност.   

 
Табела: Рангирање прва три града/општине према броју програма 

Тип програма 
Установе у општинама/градовима које су реализовале највећи број 

програма у 2009.години 

Биоскоп Кладово (507), Пожаревац (234), Бор (230) 

Позориште Петровац на Млави (86), Велика Плана (75), Мало Црниће (45) 

Еду-књижевни програми Ниш (144), Кладово (44), Бор (35) 

Фолклор Пожаревац (61), Књажевац (60), Велика Плана (45) 

Концерти Бор (50), Петровац на Млави (34), Пирот (23) 

Изложбе Велика Плана (49), Ниш (28), Кучево (22) 

 
Укупан број публике у 2009. години, на нивоу 34 установе поливалентног карактера које су 

доставиле податке о посећености, износио је 499.047, што значи да једном програму присуствује у 
просеку 158 љубитеља културе и уметности (када се изузму установе које нису доставиле податке 
о посећености и/или програмима). 
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Најбројнију публику у 2009. години имао је смедеревски центар за културу, а најмању  
годишњу посећеност бележи бујановачка установа. Ипак, када се сагледа просечна посећеност на 
нивоу једног садржаја, програм са највећом посећеношћу у 2009. години имао је Народни 
универзитет у Врању. Међутим, треба имати у виду да је ова установа највише оријентисана на 
изложбену делатност и да могућност посете једне изложбе траје више недеља, те је и број публике 
већи него код програма једнодневног или једновечерњег карактера. На другој позицији по броју 
посетилаца једног програма нашао се културни центар у Сокобањи, туристичко место са великим 
бројем посетилаца на годишњем нивоу (преко 53.000 туриста и преко 300.000 ноћења у 2011. 
Години према Републичком заводу за статистику).  Најмању посећеност по програму има Дом 
културе Рома у Лесковцу.      
 
Табела: Посећеност програма у установама Региона (податке доставила 31 установа) 

Поливалентни центар 
града/општине 

Број 
публике у 

2009.години 

Број 
посетилаца 

по 
програму 

Поливалентни центар 
града/општине 

Број 
публике у 

2009.години 

Број 
посетилаца 

по 
програму 

1 Smederevo 98826 546 19 Prokuplje 6500 102 

2 Pirot 72500 529 20 Gadžin Han 6500 325 

3 Sokobanja 56949 712 21 Knjaževac 5000 25 

4 Negotin 40000 400 22 Preševo 5000 Н.п. 

5 Kladovo 34000 57 23 Bela Palanka 3900 279 

6 Požarevac 23474 66 24 Babušnica 3480 183 

7 Dimitrovgrad 15000 231 25 Svrljig 2500 76 

8 Vranje Nар.uнив. 15000 1071 26 Blace 2200 37 

9 Niš 14120 82 27 Žitorađa 2012 155 

10 Bor 13000 39 28 Bosilegrad 1800 164 

11 Petrovac 10600 59 29 Boljevac 1500 75 

12 Kučevo 10000 179 30 Брестовац, Лесковац 1446 48 

13 Vranje Oмл.sаве 10000 256 31 Печењевце, Лесковац 1300 48 

14 Smed. Palanka 9800 114 32 Vlasotince 1000 Н.п. 

15 Aleksinac 8000 96 33 ДК Рома, Лесковац 750 23 

16 Zaječar 7500 357 34 Bujanovac 685 49 

17 Vladičin Han 7100 64 35 Вучје, Лесковац 685 40 

18 Majdanpek 6920 231 Просечна посећеност по програму 158 

    
 Буџет 

Највећи број поливалентних установа располаже сумама до 150.000 евра при чему 
најмањи просечни годишњи буџет има дом културе у Сатром селу поред Велике Плане, а највећи 
нишки поливалентни центар, једина установа чији просечан буџет у периоду 2008-2009.година 
прелази милион евра. Зајечарски културни центар је у фази реорганизације, па је у 2009. години 
имао мали буџет.   

 
 
 

 
На нивоу свих установа поливалентног типа, највише средстава из буџета издваја се за 

плате запосленима (51%), затим за програме (25,2%) и материјалне трошкове ( 23,8%). 
Програми се највећом сумом финансирају у нишком културном центру, затим борској 

поливалентној установи, па пожаревачкој, смедеревској и неготинској. То су и једине установе у 
којима се за програмске активности издваја више од 100.000 евра.  

    
 
 
 

Девет установа није доставило податке о буџету у следећим градовима:  
Сокобања, Ражањ, Прешево, Сурдулица, Жабари, Жагубица, Велико Градиште, село Грделица 

код Лесковца и Народни универзитет у Врању 
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Табела: Буџети и издвајања за програме поливалентних центара у региону Јужне и Источне 
Србије 

Поливалентни центар 
града/општине 

Укупан 
просечан 

буџет 
2008/2009 у 

еврима 

Просечна 
средства 
2008/2009 
намењена 

програмима 

Поливалентни центар 
града/општине 

Укупан 
просечан 

буџет 
2008/2009 у 

еврима 

Просечна 
средства 
2008/2009 
намењена 

програмима 

1 Ниш 1.039.609,01 554.899,76 20 Сврљиг 105.495,65 19.795,13 

2 Пожаревац 592.356,82 199.424,54 21 Прокупље 104.305,57 5.259,64 

3 Смедерево 422.243,14 122.082,90 22 Владичин Хан 102.965,28 2.239,69 

4 Бор 377.778,28 213.019,34 23 Босилеград 102.621,48 2.358,38 

5 Пирот 327.014,97 49.052,25 24 Власотинце 102.527,31 9.994,62 

6 Неготин 268.667,95 102.759,43 25 Мерошина 101.136,30 414,55 

7 Алексинац 234.416,93 33.919,09 26 Мајданпек 98.960,03 4.453,00 

8 Димитровград 229.345,76 32.940,25 27 Мало Црниће 93.692,91 43.354,83 

9 Бела Паланка 178.843,45 45.066,08 28 Кучево 93.674,95 35.626,06 

10 Кладово 163.609,90 14.459,78 29 Врање Омл.савез 88.406,83 16.461,56 

11 Велика Плана 148.332,49 10.383,27 30 Бољевац 78.287,26 22.705,20 

12 Књажевац 144.836,72 25.211,58 31 Житорађа 72.658,05 579,14 

13 Лебане 143.268,57 43.003,41 32 Блаце 60.253,81 9.182,31 

14 Бабушница 142.077,02 5.007,27 33 Вучје, Лесковац 60.183,94 5.219,77 

15 Петровац 139.628,01 44.764,16 34 ДК Рома, Лесковац 41.824,50 2.430,54 

16 Бујановац 137.462,03 5.379,69 35 Пецењевце, Лесковац 39.861,58 3.008,65 

17 Гаџин Хан 125.971,26 15.327,41 36 Брестовац, Лесковац 29.927,94 1.451,43 

18 Смед.Паланка 115.042,80 32.441,63 37 Зајечар 26.980,18 6.245,91 

19 Дољевац 106.736,08 1.342,14 38 Старо Село,В.Плана 23.384,96 19.795,13 

 

Када је реч о изворима финансирања, поливалентни центри се највећим делом ослањају 
на буџете својих оснивача (градови/општине често у случају 20 културних центара издвајају између 
90% и 100% средстава). Поливалентне установе у Малом Црнићу и Ражњу поред општине немају 
друге изворе финансирања. Општине најмање учествују у буџетима установа у Димитровграду 
(60% буџета) и Неготину (66%).  

Други највећи извор финансирања су сопствени приходи које остварују установе. Највеће 
сопствене приходе имају установе у Димитровграду (40%) и Пироту (око 23%), док су најмањи у 
установама Мерошине (1%) и Гаџиног Хана и Власотинца (2%).  

У чак 34 установе спонзорства и донације не учествују у буџетима. Највећи удео тог извора 
финансирања имају установе у Неготину, Нишу, Белој Паланци и Кучеву (између 7% и 8%), а 
најмањи у Власотинцу и Бору (0,5%).  

У обе посматране године (2008,2009) Република је финансијски помогла по 14 установа 
поливалентног типа (са учешћем између 0,6% и 15%).  
 

 Проблеми 
Као што је случај и са осталим установама културе, у малом уделу донација види се 

слабост сарадње са приватним сектором. Управо су финансије највећи проблем установа 
поливалентног карактера. Наиме, као установе које за сврху имају креирање и организацију  
културних програма, поливалентни центри имају веома велику улогу у развоју туризма и културне 
понуде свог града. Да би се креирали садржаји, атрактивни за туристе и случајне пролазнике, а пре 
свега садржаји који ће привлачити посетиоце, неопходна су значајна финансијска средства. Стога 
је неопходна сарадња са свим актерима који то омогућавају. Приватни сектор може значајно 
утицати и на креирање имиџа неке манифестације (преко спонзорских активности) и на тај начин 
допринети додатном развоју неког програма.  

Простор је једна од кључних одредница функционисања културних центара. Иако често 
имају велике просторе који у том смилсу задовољавају потребе програма и публике, техничка 
опремљеност је често велики проблем. Неки центри због недостатка опреме не могу да реализују 
захтевније програме, неки пак због истог проблема не могу да изађу у сусрет ни основним жељама 
публике.  Често се у току разговора са представницима установа, посебно у мањим местима, 
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јавља проблем превеликих простора које није могуће напунити без обзира на атрактивност 
програма. Стога се и јавља захтев за реконструкцијом објеката и прављења мањих и 
функционалних сала са добрим системима климатизације, грејања и вентилације.  

Мање од половине центара (21) истиче проблем кадровске структуре.  Број запослених у 
поливалентним установама креће се од једног у Жабарима до 44 у Нишу. Најчешће установе имају 
до 15 запослених – више од 75% центара налазе се у овој групи. 
 
Табела: Број запослених у поливалентним центрима у региону Јужне и Источне Србије 
(установе у Великој Плани, Сурдулици и Дому културе Грделица код Лесковца нису 
доставиле податке о броју запослених) 

Установа у 
граду/општини 

Број 
запослених 

Установа у 
граду/општини 

Број 
запослених 

Установа у 
граду/општини 

Број 
запослених 

Ниш 44 Бујановац 14 Мајданпек 8 

Пожаревац 34 Бабушница 13 Димитровград 8 

Смедерево 31 Вучје 13 Кучево 8 

Пирот 24 Лебане 12 Сврљиг 7 

Неготин 22 Петровац 12 Пецењевце 7 

Кладово 17 Прешево 12 Брестовац 7 

Власотинце 17 Гаџин Хан 12 Велико Градиште 6 

Зајечар 17 Житорађа 12 Блаце 5 

Прокупље 16 Књажевац 12 Жагубица 5 

Босилеград 16 Бор 11 Бољевац 5 

Алексинац 15 Мерошина 11 Ражањ 3 

Бела Паланка 15 Врање Ну 11 Велика Плана/Ст.Село 2 

Смед.Паланка 15 Роми 11 Мало Црниће 2 

Владичин Хан 15 Врање Ос 9 Жабари 1 

Дољевац 14 Сокобања 9 Укупно Запослених – 560 

 

 Позоришта 
Позоришни живот у Србији има дугу традицију. Прва записана позоришна представа у 

Србији изведена је јула 1833. године у селу Накучанима код Шапца, мада постоје подаци који 
говоре о томе да је то било још 1825. године у Крагујевцу. Управо се у Крагујевцу, тадашњој 
престоници Србије 1835. године, за време владавине кнеза Милоша Обреновића, оснива прво 
позориште у Србији - Књажевско-српски театар. Од 1842. постоји тежња да се и у Београду оснује 
стално професионално позориште, а после више покушаја оно се и оснива 1868. године. Данас 
Народно позориште у Београду има статус установе од националног значаја. До Другог светског 
рата позоришна уметност се негује и захваљујући бројним секцијама при Друштвима Абрашевић у 
многим градовима Србијe. После Другог светског рата, оснивају се аматерска и професионална 
позоришта. 
         У југоисточном региону постоји шест позоришта од којих се два налазе у Нишу (Народно 
позориште и Позориште лутака),  по једно у Лесковцу (Народно позориште), Пироту (Народно 
позориште),  Врању (Позориште Бора Станковић) и Зајечару (Позориште Тимочке крајине Зоран 
Радмиловић).  
 Као и поливалентни центри, позоришта зависе од простора у којима изводе програме за 
публику. Неусловни простори одбијају публику и умањују значај позоришне уметности у културној 
понуди града.  

Највећим простором у региону Јужне и Источне Србије располаже Позориште лутака у 
Нишу (иако има салу са најмањим бројем), а потом и Народно позориште у истом граду. Сва 
позоришта југоисточног региона располажу једном сценом, а највећи сценски простор има 
позоришна установа у Пироту. 

Сва позоришта у Региону, изузев пиротског, имају посебан простор. Пиротско позориште 
смештено је у згради Дома културе. Највећу салу за представе користи Народно позориште Ниш, а 
најмање места у сали има Позориште лутака Ниш. 
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Табела: Просторни капацитети позоришта 

Позориште 
Површина 
простора 

(м2) 

Површина 
сценског 
простора 

(м2) 

Број места за 
седење у салама 

позоришта 

Народно позориште Ниш  2.000 120 546 

Позориште лутака Ниш 2.500 96 212 

Народно позориште Лесковац 972 130 302 

Народно позориште Пирот 820 430 360 

Позориште Бора Станковић Врање 600 120 280 

Позориште Тимочке крајине Зоран Радмиловић Зајечар Н.п. 63 365 

 

 Програми и публика 
Број премијера у професионалним позориштима Региона по сезони у просеку износи пет. 

Изузимајући зајечарско позориште које није доставило комплетне податке, највећи број премијера 
извело је пиротско позориште, а најмањи Позориште лутака Ниш. 
 
Приказ: Број премијера по сезонама у периоду од 2006. до 2009. године ( изузимајући сезону 
2008/2009 у зајечарском позоришту које није доставило податке) 

 

Када је реч о броју представа (премијере и репризе) изведених у периоду од 2006. до 2009. 
године, у просеку по сезони највише их изведе Позориште лутака у Нишу (иако у просеку реализује 
најмање премијера годишње), а најмање зајечарско позориште.  

 
Приказ: Број представа изведених по сезонама 2006/07,2007/08, 2008/09 (позориште лутака у 
Нишу и зајечарско позориште нису доставили податке за последњу посматрану сезону, док 
лесковачко позориште није доставило податке ни за једну сезону) 
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Више позоришта Региона, у већој мери окренуто је сопственим гостовањима (две трећине), 
него довођењу представа других позоришта. Највише гостовања у посматраним сезонама 
остварило је зајечарско позориште, а најмање Позориште лутака Ниш које је, с обзиром на 
чињеницу да годишње реализује највише представа, окренуто представама у свом граду. 
Ситуација је иста и када су у питању гостовања других позоришта, најмање позоришта у својој кући 
угости нишко луткарско позориште, а највише зајечарска позоришна установа.  

 
Приказ: Број гостујућих представа у позориштима и број гостовања позоришта за сезоне 

2006/07, 2007/08, 2008/09 

 
Када је реч о доступности позоришта за публику, треба рећи да сва позоришта, изузев 

пиротског имају презентације на интернету на којима се може видети репертоар. 
Просечан број гледалаца по представи показује да највише публике има нишко Народно 

позориште, па крагујевачки театар за децу, док најмалобројније посетиоце на представама имају 
суботичко позориште Костолањи Деже и вршачка позоришна установа.  

 
Приказ: Просечан број посетилаца у позориштима по представи (лесковачка установа није 
доставила податке о броју представа) 

 
Највећи број гледалаца у згради позоришта има Позориште лутака Ниш које одигра и 

највише представа годишње у свом објекту. За њим по укупном броју гледалаца у три посматране 
сезоне следи нишко Народно позориште, док најмањи број гледалаца има зајечарска установа.  

Када је реч о посећености представа са којима позоришта Региона гостују у другим 
градовима/општинама, највише су посећене представе луткарског позоришта из Ниша, па 
зајечарског позоришта. Најмање гледалаца на гостовањима у периоду од 2006. до 2009. године 
бележи лесковачка позоришна установа.  

Све представе одигране у зградама позоришта Региона (како оне из сопствене продукције 
позоришта, тако и гостујуће) одгледало је 312.368 гледалаца. То значи да једном извођењу 
представе у позориштима југоисточне Србије у просеку присуствује 200 љубитеља позоришне 
уметности (на основу података о броју представа и броју гледалаца које су доставила позоришта).  

Позориште 
"Зоран 
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Народно 
позориште 

Пирот 

Народно 
позориште 

Ниш 
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"Бора 

Станковић" 

Народно 
позориште 
Лесковац 

Позориште 
лутака Ниш 
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позориште Ниш 
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Приказ: Број гледалаца у згради позоришта и број гледалаца на гостовањима у сезонама 
2006/07, 2007/08, 2008/09 

 
 Буџет 

             Највећим буџетом располаже нишко Народно позориште, а најмањим пиротска позоришна 
установа. За програме, односно продукцију највише средстава на располагању има нишко народно 
позориште, а најмање Позориште лутака Ниш.    
 

 

Табела: Просечни буџети позоришта у периоду 2008-2009.година 

Позориште 
Просечан буџет 

2008-2009 
(у еврима) 

Буџет за 
програме 

1 Народно позориште, Ниш 1.087.684,07 161.715,46 

2 Народно позориште, Лесковац 546.198,20 70.252,19 

3 Позориште лутака, Ниш 497.662,45 27.953,61 

4 
Позориште Тимочке крајине Зоран 

Радмиловић, Зајечар 
425.377,43 Н.п. 

5 Позориште Бора Станковић, Врање 216.393,21 34.505,28 

6 Народно позориште Пирот 209.038,50 41.257,23 

            

              Преглед извора финансирања показује да у буџетима позоришта највише учествују 
градови/општине оснивачи (између 80% и 95%), потом сопствени приходи (између 5% и 17%). У 
финансирању најмање учествује Република која је током 2008. и 2009. године дотирала само 
врањско са 7% у 2008, односно 4% учешћа у 2009. години, и луткарско позориште у Нишу са 
учешћем у буџету од 1% у свакој од посматраних година. Највеће учешће локална самоуправа има 
у буџету лесковачког (око 93%), а најмање у врањском (око 81%). Спонзорства и донације су место 
у буџету током посматраних година имала у три позоришта – нишком Народном позоришту 3% у 
2008, и 8% у 2009. години, врањском 7%, односно 7,7%, и лесковачком 1% у 2008, и 0,6% у 2009. 
години.   
 

 Проблеми 
             Зајечарско и нишко луткарско позориште нису навели проблеме. Сва остала позоришта 
истичу проблеме у свим областима. Наиме, позоришта најпре наводе проблеме са просторним 
капацитетима – врањско позориште истиче потребу за малом сценом, пиротско и нишко народно 
позориште за радионицама и депоом, лесковачко за већим простором у целини. 
              Недостатак финансија везује се да продукцију и немогућност реализације већег броја 
премијера, али и за обнављање технике и набавку нове. Наиме, техничка опрема у салама је 
посебан проблем, те се истиче потреба за заменом светлосног парка, озвучења и слично 
              Проблеми у вези са програмским активностима најчешће се виде у недостатку 
копродукцијских пројеката. Тај проблем нарочито истичу пиротско и врањско позориште.    
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              Проблем са кадровском структуром нема једино лесковачко позориште. Највећи број 
запослених има нишко Народно позориште са 93 делатника, док најмање запослених има пиротско 
позориште са 21 запосленим лицем. Најбројнији глумачки ансамбл такође има нишко Народно 
позориште, док је најмање глумаца у пиротском и врањском позоришту – по осам. Највеће потребе 
за кадровима истичу се у врањском позоришту у којем се износе захтеви за уметничким 
директором, секретаром, организатором инспицијентом, четири глумца и маркетинг службом. 
Нишком народном позоришту недостају млади глумци у ансамблу, а пиротском четири глумца и 
два техничка лица.  
 
Табела: Рангирање позоришта према највећем броју запослених 

Позориште 
Број 

запослених 

1 Народно позориште Ниш 93 27 

2 Позориште лутака Ниш 53 16 

3 Народно позориште Лесковац 53 18 

4 Позориште Тимочке крајине "Зоран Радмиловић", Зајечар 39 10 

5 Позориште "Бора Станковић", Врање 23 8 

6 Народно позориште Пирот 21 8 

 

 Позоришни ансамбли својом структуром омогућавају разноврсност у креирању представа. 
Најмлађе глумачке ансамбле имају пиротско и зајечарско, а најстарији Народно позориште у Нишу 
које истиче потребу за подмлађивањем глумачког кадра. Полна структура је у половини позоришта 
уједначена, док у другима незнатно преовлађују жене.  
 
Приказ: Просечна старост глумачких ансамбала у позориштима Региона 

 
Приказ: Полна и образовна структура глумачких ансамбала у позориштима Региона 
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 Оркестар и хор 
Специфичност региона чине два актера у култури која имају статус установе финансиране 

од стране града – Нишки симфонијски оркестар и Градски женски хор Барили у Пожаревцу. 
 Нишки симфонијски оркестар основан је 1953. године и то је једини симфонијски оркестар 

у земљи изван Београда. Активности Нишког симфонијског оркестра подразумевају приређивање 
премијерних концерата, концерата за омладину (педагошки концерти), свечаних концерата и 
академија, променадних концерата. На репертоару оркестра налазе се дела од барока до музике 
ХХ века, као и вокално-инструментална дела, опере и камерна музика. Оркестар наступа у земљи 
и иностранству.Нишки симфонијски оркестар је оснивач и организатор Нишких музичких 
свечаности (НИМУС), фестивала који има 30 година дугу традицију. 

 Градски женски хор Барили из Пожаревца основан је 1992. године, а од 1997. године 
добија статус установе културе у граду. 

 
 Програми и публика 

У периоду од 2007. до 2009. године Нишки симфонијски оркестар је имао 140 наступа у 
граду Нишу, док је у другим градовима наступио два пута. Поред концерата, Нишки симфонијски 
оркестар у свом простору организује и друге културне садржаје.  

 
Приказ: Број наступа и публике у периоду 2007. до 2009. године 

 
 

Градски женски хор Барили редовно на градским свечаностима, пријемима и 
манифестацијама, изводи химну Републике Србије. Наступао је на бројним манифестацијама у 
земљи и иностранству, међу којима су Вуков сабор, Бемус, Хорска олимпијада и други. Хор је у 
Београду наступао у простору Задужбине Илије М. Коларца, Мадленијануму и Сава Центру, али и 
у другим градовима у земљи. Како није доставио упитник, завод не располаже тачним подацима о 
броју наступа и публици хора.  
 

 Буџет 
Просечан буџет Нишког симфонијског оркестра у периоду 2008-2009. година износио је 

714.784,00 евра од чега је у просеку 72.593,18 евра годишње утрошено на програмске активности.  
Пожаревчки женски хор није доставио упитник, а према подацима о градском буџету, 

средства издвојена из буџета оснивача за 2009. годину износила су 26.615,37 евра (2.500.000,00 
динара). 

 
 Проблеми 

Нишки симфонијски оркестар наводи само проблеме који се односе на простор у којем 
организују своје програме. Наиме, Оркестар користи зграду која има статус културног добра. С 
обзиром на то да зграда није наменски грађена, недостају простори фоајеа, билетарнице, 
гардеробе за посетиоце, апартмана и гардеробе за гостујуће уметнике и музичаре, и камерне 
дворане за рад по групама. 

Градски женски хор Барили као проблем наводи питање решавање простора јер за сада 
нема свој простор већ користи Свечану салу скупштине града. Проблем представљају и 
недовољна финансијска средства. 

Ни Хор ни Оркестар не наводе проблеме кадровске структуре. Хор нема запослене 
делатнике, већ функционише по принципу добровољног чланства, док хонорарно ангажује 
диригента. Са друге стране, Нишки симфонијски оркестар запошљава 56 делатника и то у оквиру 
пет инструменталних група: групе виолине, групе виоле, групе виолончела, групе контрабаса, и 
групе дувача. 
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Манифестације као културно-туристички 
потенцијал  

 
Готово да нема места у Србији које на списку активности нема и неку манифестацију. Оне 

служе као веза са прошлошћу и традицијом, али и као додир са савременим трендовима и 
будућим формама.  

Културни садржаји представљају директне производе делања у култури, било да се 
јавности жели приказати културно благо, било да се настоји промовисати савремена продукција, 
било да се тиме локално становништво укључује у систем културне производње.    

Манифестације су значајни сегмент развоја културног туризма и у њима се очитавају 
атмосфера и дух неког града и народа. Како би манифестација постала један од покретача 
туристичког, односно целокупног привредног развоја, мора да пружи садржај који ће привлачити 
пажњу туриста. Данас туриста не жели само да види, већ и да доживи карактеристике средине коју 
посећује, а то му може пружити управо неки културни програм. Туриста жели да се уживи и да узме 
учешће у садржају како би обогатио лично искуство. Стога и сама манифестација треба да буде 
довољно интересантна да би омогућила лични доживљај и преношење утиска на друге 
потенцијалне туристе.   
 Културно-туристички и економски потенцијал који манифестација носи је вишезначан Један 
културни садржај представља чувара и промотера културне баштине и стваралаштва, указује на 
специфична богатства подручја, извор економске користи, могућност буђења локалних привредних 
субјеката и коначно може имати улогу покретача туристичке посете.  
 Значај манифестација за развој туризма у Србији препознат је и од стране доносилаца 
одлука те се улога културне баштине и савременог стваралаштва сагледава и у републичкој 
Стратегији развоја туризма.  Наиме, у Документу се наглашава да је један од стратешких 
предности Србије за дугорочну конкурентност у туризму управо у неговању „духовног 
стваралаштва и склоности фестивалима, слављима и другим манифестацијама и догађајима, што 
обезбеђује Републици Србији могућност представљања сопственог стила живљења“.   

У Стратегији се даље наглашава да је у последњих неколико година у свету дошло до 
„глобалног заокрета у туризму који подразумева убрзани улазак на туристичку мапу све већег броја 
мањих (нових) дестинација, услед већ потврђене навике да туристи све више траже и прихватају 
нова искуства и дестинације. То се посебно испољава у условима када такве дестинације нуде 
нова искуства на професионалан начин“. Поред тога, истичу се и  промене у профилу туриста који 
иду у корист Републике Србије. Наиме, реч је „о трендовима према образованим посетиоцима у 
потрази за аутентичним искуствима, као и активним туристима заинтересованим за културу и 
природне ресурсе дестинација у које путују“. Поред тога што је Србија земља која на том пољу 
може доста да пружи, неопходно је планско привлачење туриста које би се везивало за битне 
догађаје на локалном нивоу – како спортске, тако и рекреативне у оквиру природних целина, а 
посебно културне.  

Завод за проучавање културног развитка је 2009. године започео пројекат Агенда 
манифестација који је замишљен као попис и преглед основних карактеристика манифестација у 
култури Републике Србије. Тим поводом контактирани су сви актери у култури са захтевом 
попуњавања стандардизованог упитника о типу, садржају и организацији манифестација коју 
реализују. Пројекат је трајног, кумулативног карактера и до сада је у оквиру њега на подручју 
Србије регистровано више од 800 манифестација са предзнаком културна. То свакако није коначан 
број манифестација јер нису сви актери у култури узели учешће у Агенди манифестација и 
пријавили програме које реализују. Такође, многе манифестације настају или се гасе управо у 
моменту писања извештаја, те се може рећи да је коначан списак неухватљив. Треба још 
нагласити да у Србији постоје и многе друге манифестације које не спадају у област културе, и 
нису укључене у Агенду, али свакако представљају значајан потенцијал за туристички развој. 
Најмање одговора стигло је од удружења грађана који организују одређен број манифестација. 
Нека удружења настала су управо са идејом организације фестивала.  

На основу Агенде у региону Јужне и Источне Србије одржавају се 163 културне 
манифестације. Највећи број манифестација одржава се у центрима округа, према типу најбројније 
су оне фолклорног карактера у које су убројане и све гастрономске приредбе.  
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Табела: Број манифестација према типу и окрузима 

Округ Укупно 
Тип манифестације/програма Број у 

центру 
округа 

Књижевни Ликовни Музички Фолклорни Позоришни Филмски Мешовити 

Борски 29 2 6 3 13 / / 5 12 

Браничевски 22 / 3 6 4 5 2 2 9 

Зајечарски 27 5 7 3 8 1 / 3 11 

Јабланички 13 4 1 / 2 2 1 3 7 

Нишавски 27 4 4 6 7 2 2 2 20 

Пиротски 6 1 1 1 1 2 / / 4 

Подунавски 23 4 3 1 2 10 / 3 10 

Пчињски 11 3 / 1 3 2 2 / 6 

Топлички 5 1 3 / 1 / / / 1 

Укупно по типу 163 24 28 21 41 24 7 18 80 

       
 Највећи број манифестација одржава се једном годишње, врло мало је оних бијеналног 
карактера, једна је тријенална, и једна се одржава два пута годишње.  
 
Приказ: Структура манифестација према типу и учесталости дешавања 

 
  

Када је реч о периоду одржавања, очекивано, највећи број манифестација одиграва се у 
летњим месецима, док су догађаји најмање бројни зими. Та чињеница управо иде на руку 
туристичким кретањима, јер је посећеност градова и општина Региона, према Републичком заводу 
за статистику, у летњим месецима три пута већа него у зимском периоду. Преглед туристичке 
посете у 2011. години

17
 показује да је током јуна, јула и августа југоисточну Србију посетило 

123.542 туриста који су у просеку проводили 4,2 дана, док је током децембра, јануара и фебруара 
број туриста три пута мањи (41.733) а број проведених дана 3,8.  

 
Приказ: Структура манифестација према периоду одржавања    

 
 
 Када је реч о трајању манифестација, највећи број су једнодневног и седмодневног 
карактера, док су најређе оне које трају пет или шест дана. Манифестације које трају дуже од 
десет дана најчешће се везују за ликовне и друге изложбе или културна лета. Културна лета су 

                                                           
17

 Преглед се односи на 2011 јер је то година у којој је кретање туриста могуће пратити по регионима, док је пре тога подела 

вршена по систему Војводина – Централна Србија.  

14,7% 

17,1% 

12,9% 25,3% 

14,7% 

4,3% 
11% 

Књижевне 

Ликовне 

Музичке 

Фолклорне 

Позоришне 

Филмске 

Мешовите 95,1% 

0,6% 
3,7% 

0,6% 
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програма 
Месец 
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Децембар 4 Јун 18 

Јануар 4 Јул 22 

Фебруар 2 Август 39 

Март 8 Семптембар 21 

Април 13 Октобар 19 

Мај 14 Новембар 19 
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манифестације које трају у летњим месецима и комплексног су типа, јер обједињавају 
најразличитије програме.  
 
Приказ: Структура манифестације према трајању  

  

 У региону Јужне и Источне Србије одржава се најстарија манифестација у држави која 
датира с краја 19. века. Реч је о манифестацији Смедеревска јесен која је свој живот почела првом 
изложбом грожђа и вина 1888. године на градском пристаништу, а одржава се у славу 
Смедеревског виногорја. У оквиру ње организује се културно-уметнички програм у Смедеревској 
тврђави и на трговима града, уз дефиле средњовековних витезова. Циљ манифестације је да се 
гостима прикажу тамошњи пољопривредни производи, као и богато историјско наслеђе, а њом су 
обухваћени и занимљиви привредни, културни и спортски садржаји. Најмлађе манифестације први 
пут одржане 2010. године су Празник музике у Нишу, тродневна ликовна колонија у Бору и 
мултимедијални фестивал у Мајданпеку Sound and Visions у организацији истоименог мајданпечког 
удружења. Највећи број манифестација покренут је након 2000. године – 81. Како показује Агенда 
манифестација у пероду од 1890. до 1960. године није покренута ниједна културна 
манифестација. 

    
  

Иако југоисточни део Србије заиста обилује културним садржајима, ипак се на крају може 
закључити да су манифестације најчешће локалног карактера и често ограничене само на једну 
установу, тако да се дешава да садржаје посећује стална публика.  

Наиме, културне програме неопходно је иновирати на више начина и тако их учинити 
довољно атрактивним да би привукли домаће и стране туристе. Такође, велики број 
манифестација подразумева искључиво посматрање програма, те је потребно унети интерактивни 
приступ у њихову реализацију. Тако се поставља питање зашто би ликовне колоније биле 
резервисане само за уметнике, зашто се посетиоци не би укључили и опробали на сликарском 
платну. Зашто се на књижевним вечерима само писци обраћају публици, зашто посетиоци не би 
читали одломке романа или стихове песама. Зашто се на музичким фестивалима не би 
обезбедили караоке простори за публику и тако даље.  

Наиме, много је начина да се публика укључи у садржаје, а чини се да је тренутно њихово 
учешће ограничено на гастрономске манифестације. Тај приступ треба пренети и на остале 
догађаје како би доживљај посетилаца био потпун. Да би се омогућило иновирање, обогаћивање и 
промена приступа у организацији садржаја, неопходна су већа издвајања за програме у култури, 
јер садашњих 8-9% укупног буџета за културу није довољно да пропрати захтеве савременог 
туристе и/или љубитеља културе. Такође, додатни извор финансирања може представљати 
сарадња цивилног и јавног сектора у култури који би удруженим средствима могле да креирају 
квалитетније програме.   
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Цивилни сектор у развоју културе и 
промоцији 

 
 Поред установа, и актери у цивилном сектору у сфери културе, значајно доприносе 
промоцији културног блага. Неретко се дешава да су удружења у култури више укључена у жеље и 
потребе публике од установа јер представљају импус који недостаје у области културних збивања. 
Велики број удружења организује манифестације које су веома посећене и имају тенденцију да 
буду подржане од стране локалне самоуправе. Неке манифестације које су почеле свој пут 
грађанском иницијативом, прерасле су у градске/општинске.    

У Региону Јужне и источне Србије Завод је идентификовао 243 актера цивилног сектора у 
култури, што је скоро два пута више актера него оних у јавном сектору. Ипак, треба имати на уму 
да је цивилни сектор неухватљив, да се стално мења и да стога представља нестабилну 
творевину. Јасно је да управо и из тих разлога није могуће да формира ни сталну публику, ни да 
има константне и сталне изворе финансирања. Међутим, цивилни сектор обогаћује културну 
понуду одређене области и често покрива подручја која нису обухваћена јавним сектором (било 
територијално, било када је реч о делатности којом се бави). Цивилни и јавни сектор у култури се 
на тај начин допуњују и уколико постоји и развијена сарадња међу њима, тада се може рећи да 
једна територијална област има јасну, јаку и употпуњену културну понуду. Стога, преглед цивилног 
сектора који следи јасно указује на то да он представља део потенцијала за развој културе и 
туризма. 

Такође, када је реч о културном туризму, битно је навести да управо цивилни сектор има 
значајну улогу у његовом развоју јер се велики број манифестација, које представљају 
најпосећеније културне догађаје, организује управо од стране удружења грађана.  

У Региону, најбројнија су културно-уметничка друштва (152) која чине две трећине 
субјеката у цивилном сектору у култури, док најмање има струковних удружења (удружења 
ликовних уметника, књижевника...). 

 

Приказ: Структура цивилног сектора према типу 

 
Браничевски округ располаже са највећим бројем актера цивилног сектора (49), док их је 

најмање у Топличком округу (један у Блацу и један у Куршумлији). 
 

Приказ: Структура актера према окрузима Региона Јужне и источне Србије 
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За велики број актера у оквиру цивилног сектора у култури посматраног Региона заслужна 
су културно-уметничка друштва којих има највише и то нарочито у окрузима где су бројни 
припадници националних мањина. 

 

Приказ: Културно-уметничка друштва у окрузима Региона Јужне и источне Србије

 
 
Са највећим бројем културно-уметничких друштава располаже Браничевски (39), а затим 

Борски округ, са 30 КУД-ова. Једино у Топличком округу Завод није успео да идентификује 
културно-уметничка друштва.           

 
Приказ: Струковна и комплексна удружења у култури у окрузима Региона Јужне и источне 
Србије 

 
 
Када је реч о удружењима која се баве различитим аспектима културе, струковним и 

комплексним удружењима, највише их је у Нишавском и Јабланичком округу и она на тој 
територији бројчано преовлађују у односу на фолклорна друштва. Она имају улогу у струковном 
повезивању уметника, покретању иницијатива, организацији догађаја... 

 
У табелама које следе наведена су удружења која функционишу као самостална правна 

лица, али треба напоменути и то да у многим градовима и општинама у склопу културних центара 
функционишу фолклорна друштва и/или позоришни ансамбли као делатности установе (те као 
такви нису узети у обзир у склопу прегледа цивилног сектора у култури). 
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Табела а: Преглед цивилног сектора у Региону 
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р
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ј 
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Год. 

осни-
вања 

Активности б
р

о
ј Струковн

а 
удружења 

Год. 
осни-
вања 

б
р

о
ј 

КУД-ови  

Год. 
осни-
вања 

Б
о

р
с

к
и

 

4
4
 а

к
т
е

р
а

 ц
и

в
и

л
н

о
г 

с
е
к
т
о

р
а

 у
 к

у
л

т
у

р
и

 

БОР 
 
 

16 актера 
цивилног сектора 

1 

-Организација Пупољак 
 

2007 

Израда сувенира и уметничких предмета, учествовање на 
етно фестивалима, обука старих заната, сликање по стаклу и 
израда предмета од керамике, ткање. 

3 

-Удружење 
ликовних 
уметника 
Ване 
Живадиновић  

2003 

12 

-КУД Рома, Бор 2005 

-КУД Полет, Метовница 1960 

-КУД Лука, Бор 1970 

-КУД Петар Радовановић,Злот 1948 

-Књижевни 
клуб Инорог 1998 

-КУД Танда, Танда 1974 

-КУД Бранко Олар, Слатина 1970 

-КУД Лозовица, Горјани 1948 

-Фото-видео 
организација 

2006 

-КУД Бранислав Нушић, Шарбановац 1961 

-КУД Ђидо, Борски Брестовац 1948 

-КУД Стол, Бучје 1980 

-КУД Милан Васић Перица, Доња Бела 
Река 

1961 

-КУД Кривељ, Кривељ Н.п. 

НЕГОТИН 
 
 

15 актера 
цивилног сектора 

1 

-Уметничко удружење 
Крајински круг  

 

1990 

Окупља ликовне, музичке и књижевне ствараоце из Крајине, 
али и оне који су инспиративно везани за Источну Србију. 
Осим кроз издавачку едицију Крајински књижевни круг, 
удружење делује и кроз стваралачке пунктове: Галерију 
Пена на Ђердапу, Музеј црне Крајине Шаркамен, Галерију 
Дародавац у Кобишници и Атеље Фирул у Неготину где је и 
седиште Крајинског круга.  3 

-Крајински 
књижевни 
клуб  1984 

11 

-КУД Аранђел Матић, Поповица  1964 

-КУД Димитрије Беливакић, Буковче  1955 

-КУД Ратар, Јасеница  1950 

-Крајинско 
удружење 
музичара 
(КУМ)  

2007 

-КУД Младост, Мала Каменица  1957 

-КУД Дуњерика, Михајловац  Н.п. 

-КУД Прераст, Штубик  Н.п. 

-КУД Чучук Стана, Сиколе  Н.п. 

-Удружење 
ликовних 
стваралаца 
Неготина 

Н.п. 

-КУД Мокрањац, Мокрање  2010 

-КУД Живојин Тодоровић, Тамнич  1975 

-АКУД Флоричика, Јабуковац  1970 

-КУД Врело, Шаркамен  Н.п. 

МАЈДАНПЕК 
 

8 актера 
цивилног сектора 

3 

-Удружење за 
Мајданпек  

1998 

Очување традиције и подизање нивоа опште културе 
промоцијом културно туристичких потенцијала Мајданпека, 
активним учешћем у програмским активностима установа 
културе, промоцијом невладиног сектора, прављењем фото 
архиве као сведочанства живота и рада на простору 
Мајданпека…  

/ 

  

5 

- КУД Велимир Маркићевић, Мајданпек  1980 

-КУД Јасиково, Јасиково  Н.п. 

-КУД Дели Јован, Црнајка  1972 

-КУД Рудна глава, Рудна Глава  1974 

-КУД Аматер,Тополница (Клокочевац)  1978 

-Удружење за уметност, 
културу и туризам 
МајданАрт  

2009 

Развој уметности, културе и културног туризма кроз дизајн 
накита, едукативне радионице сликања, вајања, керамике и 
афирмација културно-туристичких потенцијала Мајданпека.  

 
 

 

-Удружење Звук и визије 
2010 

Организује мултимедијални фестивал Sound and Visions са 
планом проширења својих активности на туризам, креирање 
културне политике, грађански активизам… 

КЛАДОВО 
 

5 актера 
цивилног сектора 

2 

-Удружење Алијанса 
Југославија - Француска  

1996 
Ширење образовне сарадње између Србије и Француске 
кроз учење француског језика и ширење француске културе. 

1 

-Књижевни 
клуб Кладово 

1986 2 

-КУД Полет 
1948 

-Удружење Мисија 
креатива 2007 

Очување традиције и старих заната, преношење старих 
техника на производњу предмета за свакодневну употребу и 
израду сувенира. 

-КУД Лепа Влајна 
1948 
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Табела б: Преглед цивилног сектора у Региону  

Oкруг Град б
р

о
ј 

Удружења 
Год. 

осни-
вања 

Активности б
р

о
ј Струковна 

удружења 

Год. 
осни-
вања 

б
р

о
ј 

КУД-ови  
Год. 

осни-
вања 

Б
р

а
н

и
ч

е
в

с
к
и

 
4

9
 а

к
т
е

р
а

 ц
и

в
и

л
н

о
г 

с
е
к
т
о

р
а

 у
 к

у
л

т
у

р
и

 

ПОЖАРЕВАЦ 
 

6 актера  
2 

- Културно-просветна заједница 
Пожаревац  

1950 
Културно-просветна заједница организује различите 
програме међу којима је и Фестивал младих.  

1 

-Удружење ликовних 
стваралаца Милена П. 
Барили 
 

1951 3 

-Градски ансамбл народних игара и песама  
1958 

-Културно издавачки центар Српска 
кућа 1995 

Културно-издавачки центар организује низ културних 
програма најчешће инспирисаних књижевношћу. 

-КУД Младост, Пољана  2001 
-КУД Костолац  1947 

ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ 

3 актера  
/ 

   

/ 
  

3 
-Ансамбл народних песама и игара  1999 
-КУД Царевац  Н.п. 
-КУД Стишки бисери Н.п. 

ЖАБАРИ 
 

7 актера  
/ 

   

/ 

  

7 

-КУД Bлашки Дол  Н.п. 
-КУД Четереже  2002 
-КУД Младост  1945 
-КУД Дукат  2009 
-КУД Жабари  2002 
-КУД Војислав Илић  2004 
-КУД Александровац  2004 

ЖАГУБИЦА 
 

8 актера  
/ 

   

1 

- Удружење ликовних 
уметника Хомоље  

2006 7 

-КУД Полет  2006 
-КУД Влашко коло  Н.п. 
-КУД Тршка  1947 
-КУД Младост  1958 
-КУД Извор  Н.п. 
-КУД Хомоље  Н.п. 
-КУД Суви Дол  Н.п. 

КУЧЕВО 
 

5 актера  
2 

-Дечји хор Иван и његови клинци  
2006 

Хор на свом репертоару има евергрин музику, а 
песме изводи на српском и руском језику.  

3 

-Ликовни клуб  1985 

/ 

 

 
 
-Књижевни клуб  2008 

-Удружење грађана Љубитеља 
музике и лепе речи Звишки акорди  2004 

Активира старију популацију на територији Општине 
кроз различите културне програме. -Аматерско позориште  2007 

МАЛО ЦРНИЋЕ 
2 актера  / 

   1 
-Удружење 
књижевника 

2005 1 
-КУД Живојин Стојићевић  

2006 

ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ 

 
18 актера  

/ 

   

/ 

  

18 

-КУД Младост Бистрица  Н.п. 
- КУД 7. јули Бошњак  Н.п. 
- КУД Тодор Јанковић Бусур  Н.п. 
- КУД Петар Добрњац Добрње  Н.п. 
- КУД Младост Дубочка  Н.п. 

- КУД Бранислав Нушић Забрђе  Н.п. 
- КУД Жикица Стаменковић - Шпигел 
Каменово  

1918 

- КУД Брана Пауновић Рашанац  Н.п. 
- КУД Бранко Радичевић Орешковица  Н.п. 
- КУД Бранко КрсмановићТрновче  Н.п. 
- КУД Лала Којадиновић Шетоње Н.п. 
- КУД Полет Велико Лаоле  Н.п. 
- КУД Вук Караџић Стамничка Река  Н.п. 
- КУД Јован Јовановић Змај Велики Поповац  Н.п. 
- КУД Ђура Јакшић Ждрело  Н.п. 
- КУД Извор Кладурово  1961 
- КУД Прва искра Ћовдин  Н.п. 
-КУД Жика Поповић, Рановац Н.п. 
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Tабела в: Преглед цивилног сектора у Региону 

Oкруг Град б
р

о
ј 

Удружења 
Год. 

осни-
вања 

Активности б
р

о
ј Струковна 

удружења 

Год. 
осни-
вања 

б
р

о
ј 

КУД-ови  
Год. 

осни-
вања 

Ј
а

б
л

а
н

и
ч

к
и

 
2

0
 а

к
т
е

р
а

 ц
и

в
и

л
н

о
г 

с
е
к
т
о

р
а

 у
 к

у
л

т
у

р
и

 

ЛЕСКОВАЦ 
 
 

13 актера цивилног 
сектора 

7 

-Културно-просветна заједница  

Н.п. 
Организација округлих столова, промоције књига, 
организација такмичења рецитатора и других 
културних програма. 

3 

-Фото- кино клуб  1944 

3 

- КУД Абрашевић  1905 

-Књижевни клуб 
Глубочица  Н.п. 

-КУД Хисарлије  
1989 

-Ресурс центар  
2002 

Сфера деловања је култура у различитим облицима, као 
средство едукације и изражавања, нарочито младих. 

- КУД Леминд  

Н.п. 

-Удружење ликовних 
уметника Леарт 

2001 

-Камерни оркестар Аморосо   
2002 

Неговање камерне музике. 

-Градски дечји хор Звездице  2002 Рад са децом у области хорског певања. 

- Удружење љубитеља стрипа и писане 
речи  

Н.п. Н.п. 

- ВИС Рузмарин  Н.п. Н.п. 

- Ансамбл градске музике  Н.п. Н.п. 

БОЈНИК 
1 актер цивилног сектора / 

   / 
  1 

-КУД Белац, 
Придворица  1998 

ВЛАСОТИНЦЕ 
3 актера цивилног 

сектора 
/ 

   
1 

-Књижевни клуб 
Росуља  1992 2 

-КУД Синиша Јанић  1947 

- КУД Власинка  
Н.п. 

ЛЕБАНЕ 
3 актера цивилног 

сектора 
/ 

   

2 

-Градско аматерско 
позориште Катарза  

2003 

1 

-КУД Јабланичко 
коло  

2007 -Удружење ликовних  
стваралаца  2004 

П
ч

и
њ

с
к
и

 
1
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к
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 ц
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о
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а
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у

р
и

 

ВРАЊЕ 
 

8 актера цивилног 
сектора 

3 

- Невладина организација Генератор  

2001 

Представљање и очување културне баштине и уметности, 
као и решавање проблема младих људи у мултиетничкој 
средини. 

3 

- Школа анимираног 
филма (ШАФ)* 

1986 

2 

- ГКУД Севдах  1965 
- КУД Бакија Бакић  

2006 

- Књижевна заједница 
Борисав Станковић  1989 

- Удружење грађана Вед  
2000 

Чува културно наслеђе у његовим различитим облицима. 

- Удружење ликовних 
уметника Врања  
 

2003 -Дувачки оркестар Бакија Бакић  
Н.п. 

Н.п. 

БОСИЛЕГРАД 
1 актер цивилног сектора 1 

- Културно-информативни центар за 
бугарску националну мањину Босилеград  1997 

Очување, развој и ширење бугарске културе међу 
припадницима бугарске националне мањине у Србији. / 

  / 
  

БУЈАНОВАЦ 
4 актера цивилног 

сектора 
1 

-Албанско културно друштво Перспектива  

Н.п. 

Развој и афирмација културе Албанаца. 

/ 

  
3 

- КУД Коло  1932 
- КУД Зулфићар 
Бајрамовић  

Н.п. 

- КУД Јехона  Н.п. 

ВЛАДИЧИН ХАН 
1 актер цивилног сектора / 

   
/ 

  
1 

-КУД Бранислав 
Нушић  1983 

ПРЕШЕВО 
3 актера цивилног 

сектора 
/ 

   
/ 

  
3 

-КУД Ређо Мулићи  Н.п. 

- КУД Беса  Н.п. 
-КУД Демири 
Шаћиресоро  

Н.п. 

СУРДУЛИЦА 
1 актер цивилног сектора / 

   / 
  1 

-КУД Власина  
Н.п. 

ТРГОВИШТЕ 
нема актера / 

   / 
  / 
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Табела г: Преглед цивилног сектора у Региону 

Oкруг Град б
р

о
ј 

Удружења 
Год. 

осни-
вања 

Активности б
р

о
ј 

Струковна удружења 
Год. 

осни-
вања 

б
р

о
ј 

КУД-ови  
Год. 

осни-
вања 

Н
и

ш
а

в
с

к
и
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т
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р
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НИШ 
 
 

23 актера цивилног 
сектора 

8 

-Међународни џез 
фестивал Nišville  1981 

Промоција етно-џеза са наших простора у 
иностранству. 

8 

- Друштво књижевника Ниш  

1977 

7 

-Ансамбл Фабрике дувана 
Ниш  

1941 

-Ансамбл Оро  1959 

-Школа на ивици 
опстанка  

1997 
Организовање позоришних представа и промоција 
поезије у школама са малим бројем деце у селима. 

-Удружење ликовних уметника 
Србије, подружница Ниш  1976 

-КУД Младост  1981 

-КУД Алекса  Н.п. 

-Арт група 
Чај...одличан  

2000 
Промоција стрипа. -КУД Теодора  1947 

-Удружење ликовних уметника 
примењених уметности и 
дизајнера Србије, подружница 
Ниш  

1976 

-КУД Никола Тесла  Н.п. 

-Контра студио  2000 Неговање визуелне културе. -КУД Mediana  

Н.п. 

-Одбор за грађанску 
иницијативу – ОГИ  

1997 
Стварање и успостављање цивилног друштва. 

- Алтернативни 
културни центар  

Н.п. 
Пружање подршке креативним људима. -Мултимедијално удружење 

уметника Цар Константин  Н.п. 

-Е-тврђава  

2008 

Организација фестивала Интернет, промовише 
мултикултуралност, мултимедијалну уметност, 
технолошке иновације, споменике културе, као и 
активно учешће у очувању животне средине. 

-Удружење урбаниста Ниш 

Н.п. 

-Омладински центар  

2001 

Н.п. 

-Друштво архитеката Ниш  Н.п. 

-Студио цртаног филма '98  1998 

-Фото клуб – ФОН  Н.п. 

АЛЕКСИНАЦ 
 

12 актера цивилног 
сектора 

3 

-УГ Веснино пролеће 
Н.п. 

Н.п. 

3 

-Књижевни клуб Велимир Рајић  
1953 

6 

- КУД Рутевац  2008 

-КУД Фахоп  Н.п. 

-УГ Радиност  
Н.п. 

Н.п. -Алексиначко аматерско 
позориште  

2009 
-КУД Буковик  1981 

-КУД Вакуп  1979 

-Друштво за развој 
креативности  
 

1998 
Јачање цивилног друштва и трансформација јавне 
власти у сервис грађана; стварање услова за 
интензивније укључивање младих. 

-Удружење ликовних уметника 
Н.п. 

-КУД Алпос  1997 

-КУД Дејан Јовановић Деша  
1946 

ГАЏИН ХАН 
3 актерa цивилног 

сектора 
/ 

 

 

 

1 
-Удружење народних уметника 
Заплања 2004 2 

- КУД Бранко Миљковић  2002 

-КУД Гркиња  
2005 

ДОЉЕВАЦ 
4 актера цивилног 

сектора 
1 

-Културно-просветна 
заједница  1981 

Неговање традиције. 

/ 
  

3 
-КУД Опанчићи  Н.п. 

-КУД Свети Јован  Н.п. 

-КУД Ефигенија  Н.п. 

МЕРОШИНА 
1 актер цивилног 

сектора 
/ 

 

 
 

/ 
  

1 
-КУД Младост  

Н.п. 

РАЖАЊ 
1 актер цивилног 

сектора 
/ 

 

 
 

/ 
  

1 
-КУД Сава Јеремић  

1998 

СВРЉИГ 
1 актер цивилног 

сектора 
1 

-УГ Timakum Marius  

2007 
 

/ 
  

/ 
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Табела д: Преглед цивилног сектора у Региону 

Oкруг Град б
р

о
ј 

Удружења 
Год. 

осни-
вања 

Активности б
р

о
ј Струковна 

удружења 

Год. 
осни-
вања 

б
р

о
ј 

КУД-ови  
Год. 

осни-
вања 

П
и

р
о

т
с

к
и
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е
к
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р
а
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л
т
у

р
и

 

ПИРОТ 
 
 

6 актера цивилног 
сектора 

5 

-Удружење грађана Визија  
2009 

Подизање образовног и културног нивоа омладине и одраслих кроз 
волонтеризам и активно учешће грађана у програмима као што су 
трибине, радионице, семинари. 

/ 

  

1 

-КУД Дукат  

2004 

-Удружење грађана Догматика  

2007 
Ширење културних тековина и популаризација алтернативних начина 
изражавања у области културе (рок музика, стрип, фотографија, 
савремено књижевно и ликовно стваралаштво). 

-Удружење грађана Art Altera 
Association 

2000 
Удружење алтернативних уметника који настоје да ојачају алтернативну 
уметничку сцену, али и еколошку и грађанску свест  

-Удружење грађана  
Освежење  

2009 
Удружење афирмише ауторе у области музичке и извођачке уметности 
који за то немају могућности преко званичних институција.  

-Удружење за неговање и 
очување старих и уметничких 
заната Грлица  

2005 
Очување, заштита и поспешивање развоја старих производно 
уметничких заната (ћилимарства, веза, хеклања и грнчарства), са 
акцентом на аутентичном начину ткања пиротских ћилима. 

БАБУШНИЦА 
нема актера / 

   
/ 

  / 
  

БЕЛА ПАЛАНКА 
1 актер цивилног 

сектора 
1 

-Удружење Мирис завичаја  

2005 

Очување старих и уметничких заната, нематеријалне културне 
баштине, очување и заштита аутохтоних биљних и животињских врста. / 

  
/ 

  

ДИМИТРОВГРАД 
2 актера цивилног 

сектора 
1 

-Културно-информативни центар 
Цариброд  1997 

Информисање, али и очување и неговање језика, културе, традиције, 
уметности и самобитности бугарског народа у Србији кроз разне 
програме. 

1 
-Удружење ликовних 
уметника аматера 1999 / 

  

П
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СМЕДЕРЕВО 
 
 
 

19 актера цивилног 
сектора 

1 

-Савез културно-уметничких 
друштава  

 

Н.п. Савез културно-уметничких друштава у Смедереву је основан како би 
се унапредила сарадња међу КУД-овима у граду, али и решили 
заједнички проблеми. 

/ 

  

18 

- ГКУД Смедерево  Н.п. 

- КУД Деспот Ђурађ Смедеревац Н.п. 

 -КУД Михајловац  Н.п. 
-КУД Вељко Дугошевић  Н.п. 
-КУД Лугавчина  Н.п. 
-КУД Семендрија  Н.п. 

-КУД Врбовац  Н.п. 
-КУД Вук Караџић  Н.п. 
-КУД Раде Марковић  Н.п. 
-КУД Лазар Савић – Геџа  Н.п. 
-КУД Липе  Н.п. 
-КУД Јерина Н.п. 
-КУД Бранислав Нушић,  Н.п. 
-КУД Кантакузина  Н.п. 
-КУД Друговац  Н.п. 
-КУД Ромален  Н.п. 
-КУД Добри Дол  Н.п. 
-КУД Љиљана Павић  Н.п. 

СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА 

6 актера цивилног 
сектора 

1 

- Удружење за неговање 
традиције и очување духовности 
и културе Некудим  

2000 Окупља заинтересоване за стваралаштво у области ликовне и 
примењене уметности, активно учествује у друштвено културним 
активностима, окупља младе, организује ликовне изложбе, учествује и 
сарађује у организацији ликовних колонија, одазива се хум. акцијама. 

1 

-Друштво ликовних 
стваралаца Вуксан  
 

 
4 

-Аматерска група Јасенички бисер 2008 

-КУД Гоша  1977 

-КУД Абрашевић  1905 

-КУД Света Петка Н.п. 

ВЕЛИКА ПЛАНА 
5 актера цивилног 

сектора 
/ 

   

/ 

  

5 

- КУД Обилић Крњево  1926 

- КУД Ђура Јакшић Трновче  Н.п. 

-КУД Масука Велика Плана  Н.п. 
-КУД Ливадица Доња Ливадица  Н.п. 
-КУД Жика Лазић Лугавчина  Н.п. 
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Табела e: Преглед цивилног сектора у Региону 

Oкруг Град б
р

о
ј 

Удружења 
Год. 

осни-
вања 

Активности б
р

о
ј Струковна 

удружења 

Год. 
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КУД-ови  
Год. 
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вања 
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 ПРОКУПЉЕ 
нема актера / 

   / 
  / 

  

БЛАЦЕ 
1 актер цивилног 

сектора 1 

-Удружење грађана 
Упознај себе  

 

Н.п. Н.п. 

/ 

  
/ 

  

КУРШУМЛИЈА 
1 актер цивилног 

сектора 
/ 

   
1 

- Књижевни клуб 
Милутин Ускоковић  

1971 

/ 
  

З
а
је

ч
а

р
с

к
и

 

2
6
 а

к
т
е

р
а

 ц
и

в
и

л
н

о
г 

с
е
к
т
о

р
а

 у
 к

у
л

т
у

р
и

 

ЗАЈЕЧАР 
 
 
 

16 актера цивилног 
сектора 

2 

-Зајечарска 
иницијатива  

2001 Јачање капацитета организација цивилног друштва, 
јачање грађанског активизма, креирање алтернативе 

преовлађујућем систему вредности и културним 
обрасцима у друштву и директна подршка младима у 

њиховом личном и професионалном плану. 

/ 

  

14 

-KУД Божур, Звездан 1923 

-КУД Лубница, Лубница Н.п. 

 
-Покрет 
алтернативне 
културе Залет  

 

 
2004 

 
Организација културних догађаја и афирмација уметника 

-КУД Никола Пашић 2009 

-КУД Слога, Вражогрнац 1922 

-КУД Граничар, Халово 1946 

-КУД Хајдук Вељко, Леновац 1991 

-КУД Велики Јасеновац, Велики 
Јасеновац 

Н.п. 

-КУД Ђорђе Генчић, Велики Извор Н.п. 
-КУД Грљан Н.п. 
-КУД 15 мај, Мали Јасеновац 1947 

-КУД Младост 1990 

-КУД Адам Богосављевић 1932 

-КУД Свети Илија, Шипиково 1969 

-КУД Будућност  Н.п. 

БОЉЕВАЦ 
1 актер цивилног 

сектора 
/ 

   
/ 

  
1 

-КУД Оснић  Н.п. 

КЊАЖЕВАЦ 
2 актера цивилног 

сектора 
1 

- УГ Извор - Етно 
центар  

 Н.п. 

1 
- Књижевни клуб Бранко 
Миљковић 

1995 

/ 
  

СОКОБАЊА 
 

7 актера цивилног 
сектора 

1 

- Удружење Етнос  Н.п. Н.п. 

3 

-Књижевни клуб 
Соколово перо 

2002 

3 

-КУД Младост, Читлук 2006 

-КУД Соко,Сокобања 1998 

- Удружење уметника 
Врело 

2009 -КУД Моравица, Дугопоље  2008 

- Студентско аматерско 
позориште Сокобања 

2001 

243 50 41 152 
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 Општи проблеми и стратешке мере развоја културног стваралаштва у Региону 
 

Проблеми Циљеви Мере Очекивани резултати/успех 

Недовољно улагање у 
програме  

Повећање средстава за 
програмске активности  

Установити посебну линију у буџетима локалних самоуправа за програмске активности  

*Већа средства за програме 
*Квалитетнији програми 

 

Покретање конкурса за програме на којима би, поред редовног финансирања, могле да узму 
учешће и установе културе са својијм пројектима 

Повећање сарадње са цивилним сектором у култури у креирању програма и заједичком 
наступу на конкурсима 

Велики број локалних 
садржаја намењених 

сталној публици 

Креирање садржаја за 
привлачење нових  посетилаца  

Сарадња установа и организација цивилног сектора (који прате савремене трендове у 
својим програмима) у креирању садржаја  

*Савремени модели укључивања 
публике у културне садржаје 

*Атрактивни садржаји   
 

Удруживање више мањих садржаја у комплексну манифестацијуу која би била атрактивна  
посетиоцима 

Увођење елемента интерактивности у програме како би и публика могла да учествује 

Веће ангажовање јавних простора како би се створила посебна атмосфера у граду за време 
трајања манифестације  

Неадекватна промоција 
културних дешавања  

Мултимедијални приступ у 
маркетиншким активностима 

Креирање веб презентација установа који немају сајт и редовно обавештавање о догађајима 
које установа реализује 

*Боља промоција културних 
догађаја 

*Већа посећеност програма 
*Развој манифестационог 

туризма 

Ангажовање стручњака за маркетиншке активности хонорарно или уколико постоји у 
градској управи 

Интензивније коришћење савремених, информационих технологија у промоцији садржаја 
(друштвене мреже, мејлинг листа и слично) 

Повезивање са локалним, регионалним и националним медијима ради боље промоције 
садржаја 

Избегавање временског преклапања догађаја на нивоу града/општине 

Недовољно улагање у 
установе културне 

продукције 

Побољшање 
инфраструктурних капацитета 
установа продукције у култури 

Креирање листе приоритета за улагање у установе културне продукције *Боље опремљене установе 
културе које се баве продукцијом 

културних садржаја 
*Развијенија сарадња јавног и 

цивилног сектора у култури 
 

Издвајање средстава на годишњем нивоу према листи приоритета 

Аплицирање на конкурсе намењене пројектима реконструкције и реновирања   

Сарадња са невладиним сектором у култури уступањем простора, који за узврат помаже у 
опремању истог захваљујући већим могућностима аплицирања на конкурсе за 
обезбеђивање опреме и/или финансијских средстава.  

Недовољно укључивање 
публике у креирање 

садржаја 

Сагледавање потреба публике  

Редовно испитивање грађана о потребама и жељама у оквиру културних програма  

*Увид у потребе публике 
*Креирање садржаја према 

жељама посетилаца 
*Повећање посећености садржаја 

Покретање и одржавање интернет форума на којем грађани могу да искажу своје жеље и 
предлоге 

Редовно испитивање публике на културним манифестијама на тему њихових предлога и 
замерки, а ради иновирања садржаја  

Креирање садржаја према потребама различитих публика (старих, младих, деце...) 

Учешће публике у креирању 
садржаја 

Омогућавање сталној публици да преко јавних дискусија изнесу мишљење о концепту нове 
манифестације   

Недовољна отвореност 
установа културе за 

сарадњу са цивилним 
сектором 

Успостављање сарадње са 
организацијама цивилног 

сектора у култури 

Развијање пројеката у сарадњи установа и удружења у култури 
*Већа сарадња у области културе 

*Квалитетнији програми 
*Разноврснији програми 

Конкурисање код финансијера са заједничким пројектима установа и удружења у култури 

Уступање неискоришћених простора од стране установа удружењима у култури 
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Tуристичке организације као субјекти  
промоције културе 

 

 Туристичке огранизације су субјекти које локалнe самоуправe оснивају са циљем 
унапређења и промоције својих природних и културно-историјских богатстава чиме доприносе и 
привредном развоју свог подручја. Од 47 општина које чине регион Јужне и Источне Србије, 33 има 
носиоце туристичке промоције.   
 
Приказ: Постојање туристичких организација у градовима/општинама 

 
Међутим, колико су управе имале у фокусу туризам и унапређење целокупног развоја 

путем њега, говори чињеница да су готово све локалне туристичке организације основане тек 
након 1994. године, а преко половине након 2000. године. Изузетак је туристичка организација 
града Смедерева која је основана још 1953. године као Градско-среско туристичко друштво 
Смедерево.   
 
Табела: Године оснивања туристичких организација у локалним самоуправама 

Туристичка организација 
града/општине  

Година 
оснивања 

Туристичка организација 
града/општине  

Година 
оснивања 

1 Прокупље 2010 16 Књажевац 2002 

2 Куршумлија 1995 17 Бољевац 2006 

3 Лесковац 1995 18 Бор 2006 

4 Лебане 2007 19 Неготин 2006 

5 Медвеђа 2007 20 Мајданпек 2005 

6 Врање 1995 21 Кладово 1995 

7 Владичин Хан 2003 22 Пожаревац 1995 

8 Сурдулица 2001 23 Голубац 1995 

9 Бујановац 1995 24 Велико Градиште 2006 

10 Ниш 1995 25 Мало Црниће 2006 

11 Алексинац 2003 26 Кучево 2002 

12 Пирот 2006 27 Петровац на Млави 2005 

13 Димитровград 2006 28 Смедерево 1953 

14 Бела Паланка 2006 29 Велика Плана 1995 

15 Зајечар 1998 
Све организације, изузев смедеревске, 

основане су након 1994. године 

 

Изузимајући туристичке организације у Смедеревској Паланци, Жабарима, Жагубици и и 
Сокобањи које Заводу нису доставиле упитнике, најмлађа туристичка организација основана је 
2010. године у Прокупљу, док је највећи број локалних организација основан 2006. године, њих 
осам.  
 
 
 
 

70,2% 

29,8% 
има туристичку 
организацију 

нема туристичку 
организацију 

14 локалних самоуправа које немају туристичку 
организацију су: Ражањ, Гаџин Хан, Дољевац, 
Мерошина,  Сврљиг, Бабушница, Житорађа, 

Блаце, Бојник, Власотинце, Црна Трава, 
Босилеград, Трговиште, Прешево 

И Туристичка организација Србије Законом о туризму основана је 1994. године као „званични институционални носилац 
промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту и обављање других послова од значаја за развој 

информативно-пропагандне делатности у туризму Републике“ (преузето за званичне интернет презентације Туристичке 
организације Србије) 
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Приказ: Структура туристичких организација према години оснивања 

 

 Капацитети и потенцијали културног туризма 
Туристичке организације се у оквиру промоције свог 

града/општине баве и културно-туристичким богатствима 
подручја оснивача. Као највећи потенцијали културног туризма 
од стране туристичких организација најчешће се истичу верски 
објекти и археолошка налазишта, а ретко музеји, док се остале 
установе културе са својим програмима не помињу (изузимајући 
пожаревачку организацију која као потенцијал види галерију 
Милене Павловић Барили и зајечарску која истиче позориште 
Зоран Радмиловић).   
 

Табела: Потенцијали културног туризма у граду/општини према мишљењу представника 
туристичких организација  

Туристичка 
организација 

Потенцијали културног туризма у граду/општини 

Ниш Медијана, Тврђава, Ранохришћанска гробница, Константинова палата и Ћеле Кула 

Алексинац 
Спомен подручје Делиград, спомен-црква пуковника Рајевског, манастири Св.Роман 9.век, Св.Стеван 14. 

век. 

Пирот 
Црква Св.Петра и Павла и фреска Ћелави исус 13.век, Тврђава Кале, Темачки манастир, Суковски 

манастир 

Димитровград 
Погановски манастир 14.век, Via militaris, Спомен-костурница Паметник, Манастир Св.Кирик и Јулита, 

Стара планина-парк природе, Смиловска језера, Петрлашка пећина 

Прокупље 
Црква Св.Прокопија, утврђење на брду Хисар, Плочник, Народни музеј Топлице, манастир у Ајдановцу, 

Драинчеви сусрети 

Куршумлија 

Задужбина Стефана Немање 12.век – црква Св.Николе и Св.Богородице, Ранохришћанска базилика, 
храмови Св.Лазара у Пролому, Св.Врачи у Микуљани и Св.Мине у Штави, Храст Св.цара Лазара у 

Данковићу, споменик ослободиоцима Куршумлије 1878 године, спомен-костурница из Другог светског 
рата, арх.налазишта, трагови старих рударских радова на источној страни Копаоника, предања, митови, 

легенде, обичаји и веровања народа. 

Лесковац 
Народни музеј у Лесковцу, Музеј текстилне индустрије у Стројковцу, етно музеј – Градска кућа, црква 

Оџаклија, Јашуњски манастири, црква Св.Јована у Вучју, арх.налаз.Царичин град 

Лебане 

Арх.нал.Царичин град, пешачке и бициклистичке стазе на Радан планини, упознавање културе живота 
локалног становништва, сеоски туризам, разгледање поставки и радионица старих заната, 

манифестациони туризам (изложба старих заната,ликовна колонија, Међурегионална смотра аматерских 
позоришта, Културно лето, Међународни фолклорни фестивал У ритму јабланичког округа, Новембарски 

дани културе, етно туризам – старе воденице, етно вајат 

Медвеђа Археолошка налазишта, верски објекти 

Врање 
Музеј кућа Б.Станковића,црква Св.Тројице, Пашин конак (зграда Селамлука и Харемлука), Хамам, Бели 

мост, чесма Ђеренка, Маркове Кале, црква Св.Николе, манастир Св.Прохор Пчињски 
Владичин Хан манифестација Видовдански дани, Меморијал Јунуз Исмаиловић, музички фестивал RELOAD 

Сурдулица 
Град, Власинско језеро ,Власина са планинама Вардеником, Чемерником, сеоска домаћинства, 

манифестациони туризам, велики број манастира и цркава, бројни споменици 

Бујановац Бујановачка Бања, Прохор Пчињски, Кале Кршевица 

Зајечар 
Фелиx Ромулиане, Народни музеј, Радул-бегов конак, Задужбина Николе Пашића, Црква у Зајечару, 

Позориште Зоран Радмиловић, Турска воденица, Грлишки манастир, Манастир Суводол. 

Књажевац 
Стара чаршија, Музеј Књажевца, Завичајни музеј – Кућа Аце Станојевића,Timacum minus- археол.лок., 
Архео етно парк у Равни, Богородичина црква у Доњој каменици, Црква Св.Тројице у Горњој Каменици. 

Манифестације: Молитва под Миџором, Фестивал културе младих Србије, Панаџур 

Бољевац 
Завичајна кућа Љубинке Савић Граси, МузејТимочке буне, манастири Лозица, Крепичевац и Лапушња, 

црква Св.Илије у Бољевцу, стари камен споменик Васкрс Свете Тројице 

3,4% 

34,6% 

24,1% 

37,9% 
до 1994 
од 1995 до 2000 
од 2001 до 2005 
после 2005 

Латинска црква, Прокупље, 14.век 
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Табела: Потенцијали културног туризма у граду/општини према мишљењу представника 
туристичких организација  

Туристичка 
организација 

Потенцијали културног туризма у граду/општини 

Бор 
Музеј рударства и металургије, Конак кнеза Милоша, Брестовачка бања, Манифестације: Сусрети села 

општине Бор, Дани Брестовачке бање 

Неготин 

Пивнице у Рајцу, Рогљеву и Смедовцу, Кућа С.Мокрањца, арх.лок. Врело Шаркамен – 3.век век, Музеј 
Хајдук Вељка, археолошка и етнолошка збирка у Музеју Крајине, Манастир Буково 14.век, Манастир 

Вратна 14.век век, Манастир Короглаш, Црква Св.Тројице 1872.год, Црква Пресвете Богородице 
1803.год 

Мајданпек 
Арх.лок. Лепенски вир, Црква Св.Апостола Петра и Павла, Рајкова пећина, НП Ђердап, Ваља Прераст, 

Бели изворац 

Кладово 
ХЕ "Ђердап 1", Археолошки музеј Ђердапа, Диана, Трајанова табла, остаци трајановог моста, водопад 

Бледерија 

Пожаревац 
Ергела Љубичево, Народни музеј, Галерија М.Б.Барили, археолошки локалитет –Виминациум, Етно парк 

Тулба, Спомен-парк Чачалица 
Голубац манастир Туман,тврђава Голубачки град 

Велико 
Градиште 

Археолошко налазиште Пинцум,ант.лок.Ледерата(село Рам),средњевековни град Рам-у близини 
тврђаве налазе се зидине добро очуваног караван сараја(село Рам),стара чаршија(Житни трг-црква 

Св.Архангела Гаврила,зграда општине,библиотеке и гимназије),црква Св.Николе 1826(село 
Кисиљево),столетни градски парк са  пристаништем за бродове,зграда Царинарнице,новоотворена 

галерија слика.Ускоро отварање градског музеја. 

Мало Црниће 
Фестивал драмских аматера села Србије, Манифестација Стишко посело, Музејски вредан стари 

Бајлонов млин, Муниципиум (ископине римског логора) 

Кучево 
Смотра изворног народног стваралаштва "Хомољски мотиви",ФЕСТЕФ-Фестивал телевизијско 

етнолошког филма,"Жанки у част"-позоришне свечаности 
Петровац на 

Млави 
Манастири и локална култура (спој српске и влашке традиције) 

Смедерево Смедеревска тврђава, позоришни фестивал Тврђава театар,  Нушићеви дани 

Велика Плана манастир Копорин, манастир Покајница, Радовањски луг са црквом Захвалницом, стара школа у Крњеву 

 
 Многе туристичке организације виде и 
манифестације као потенцијал за развој културног туризма. 
Међутим, многима од њих потребно је иновирање садржаја 
и атрактивнија презентација туристима. 
 Забрињава чињеница да су многе туристичке 
организације истакле природна добра иако се питање 
односило на културни туризам, што упућује на потребу за 
(до)едукацијом и усмеравањем на поменуту област 
туризма.  
 Археолошка налазишта, такође по мишљењу 
представника организација, могу бити интересантни туристима, а чињеница је да их у Региону има 
велики број. Међутим, оно што, чини се, недостаје, јесте њихово спајање у туристичке руте и 
целине што је атрактивније посетиоцима који тако имају прилике да се упознају и са контекстом 
једне регије, а не само једног места. Са становишта организација, то даје могућност да се кроз 
међусобну сарадњу креирају интересантне туристичке руте.    
 Представницима туристичких организација било је постављено питање да обележе оно 
што сматрају имиџом свог града/општине (до три одговора од понуђених области). Било им је 
понуђено 10 области и опција „нешто друго“ уколико ниједан од одговора није адекватан. У 
највећем броју појавио се одговор „манифестације и фестивали“ који су навеле 23 туристичке 
организације (свега шест није истакло ту област као имиџ града/општине). Међутим, иако се 
управо тај одговор јавио највише пута, „богат и динамичан културни програм“ је на последњем 
месту јер су га навеле само две организације.  
 Изузимајући одговор „манифестације и фестивали“, приметно је да се као имиџ 
града/општине у највећем броју виде непокретна добра (природна и културна), док се знатно ређе 
у тој улози види нематереијална баштина, и све оно што би могло да чини специфичан културно-
туристички амбијент (историјске личности, гостопримљивост, гастрономија).    

Манастир Св.Николе, задужбина 

Стефана Немање, Куршумлија,12.век 
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Приказ: Структура градова/општина према ономе што се од стране представника 
туристичких организација сматра имиџом 

 
Табела: Имиџ градова/општина 

Т. организација Имиџ града/општине Т. организација Имиџ града/општине 

Ниш 

Фестивали и манифестације 
Јединствена гастрономија 

Споменици културе и налазишта 

Зајечар 

Фестивали и манифестације 
Богата и значајна историја 

Богат и динамичан културни програм 

Алексинац 
Фестивали и манифестације 
Значајне историјске личности 

Природна богатства 

Књажевац 
Јединствена гастрономија 

Споменици културе и налазишта 
Природна богатства 

Пирот 
Нематеријална баштина 

Споменици културе и налазишта 
Природна богатства 

Бољевац 
Фестивали и манифестације 

Цркве и манастири 
Природна богатства 

Димитровград 

Фестивали и манифестације 
Нематеријална баштина 

Цркве и манастири 

Бор 

Фестивали и манифестације 
Нематеријална баштина 

Природна богатства 

Бела Паланка 
Фестивали и манифестације 

Споменици културе и налазишта 
Цркве и манастири 

Неготин 
Фестивали и манифестације 

Споменици културе и налазишта 
Природна богатства 

Прокупље 
Споменици културе и налазишта 

Богата и значајна историја 
Природна богатства 

Мајданпек 
Нематеријална баштина 

Споменици културе и налазишта 
Природна богатства 

Куршумлија 

Фестивали и манифестације 
Цркве и манастири 

Богата и значајна историја 

Кладово 

Фестивали и манифестације 
Споменици културе и налазишта 

Богата и значајна историја 

Лесковац 
Фестивали и манифестације 
Јединствена гастрономија 

Споменици културе и налазишта 

Пожаревац 
Фестивали и манифестације 

Споменици културе и налазишта 
Значајне историјске личности 

Лебане 
Фестивали и манифестације 

Споменици културе и налазишта 
Природна богатства 

Голубац 
Фестивали и манифестације 

Нематеријална баштина 
Цркве и манастири 

Медвеђа 

Фестивали и манифестације 
Споменици културе и налазишта 

Природна богатства 

Велико 
Градиште 

Фестивали и манифестације 
Споменици културе и налазишта 

Природна богатства 

Врање 
Нематеријална баштина 

Споменици културе и налазишта 
Природна богатства 

Мало Црниће 
Фестивали и манифестације 

Цркве и манастири 
Богат и динамичан културни програм 

Владичин Хан 

Фестивали и манифестације 
Цркве и манастири 

Богата и значајна историја 

Кучево 

Фестивали и манифестације 
Нематеријална баштина 

Природна богатства 

Сурдулица 
Фестивали и манифестације 
Богата и значајна историја 

Природна богатства 

Петровац на 
Млави 

Нематеријална баштина 
Цркве и манастири 
Природна богатства 

Бујановац 
Фестивали и манифестације 

Нематеријална баштина 
Споменици културе и налазишта 

Смедерево 
Фестивали и манифестације 

Споменици културе и налазишта 
Богата и значајна историја 

1.Фестивали и манифестације – 23 одговора 
2. Споменици културе и налазишта – 16 одговора 

3.Природна богатства – 14 одговора 

Велика Плана 

Фестивали и манифестације 
Цркве и манастири 

Значајне историјске личности 

26,4% 

10,3% 

3,5% 18,4% 

10,3% 
2,3% 

6,9% 

3,5% 
2,3% 16,1% 

фестивали и манифестације 
нематеријална баштина 
јединствена гастрономија 
споменици културе, налазишта 
цркве и манастири 
гостопримљивост 
богата и значајна историја 
значајне историјске личности 
богат и динамичан културни програм 
природна богатства 



94 
 

 Основе развоја културног туризма (међуресорна 
сарадња туризма и културе) 

Креирање рута из области културног туризма захтева 
сарадњу актера у туризму и актера у култури. 

Иако све туристичке организације истичу да остварују 
сарадњу са сектором културе, свега три организације ту 
сарадњу оцењују као одличну (организација у Владичином 
Хану која у једној установи спаја туризам и културу – Центру за 
културне делатности, туризам и библиотекарство, Велика 
Плана и Лебане), док је осам оцењује као незадовољавајућу 
(Врање, Медвеђа, Бор, Прокупље, Бела Паланка, 
Димитровград, Петровац на Млави, Голубац, Мало Црниће). Са 

друге стране, према мишљењу представника музеја као носилаца промоције баштине, та сарадња 
ни у једном случају није одлична, већ задовољавајућа за четвртину, за 60% организација она је 
незадовољавајућа, док чак и не постоји у случају два музеја (Кладово и Смедеревска Паланка).  

Дакле, музеји и туристичке организације не сагледавају исто своју сарадњу, јер је она 
много позитивније оцењена од стране представника туризма. Све то наводи на закључак да је 
неопходна чешћа комуникација представника културе и туризма, а из тога и чвршћа повезаност за 
потребе развоја културног туризма.  
 
Приказ: Оцена сарадње туристичких                        Приказ: Оцена сарадње туристичких  
организација са сектором културе према                 организација са сектором културе према   
мишљењу представника организација              мишљењу представника музеја   

 
Туристичке организације Региона сматрају да су оне боље упознате са радом културних 

актера него што су субјекти у култури упознати са радом организација, те сматрају да би установе 
културе требало више да се отворе ка туристичкој промоцији. Туристичке организације које 
сматрају да постоји обострана недовољна упућност у рад туристичких и културних актера су 
организације Пожаревца, Голупца, Бора, Неготина, Димитровграда и Бујановца.    
 
Приказ: Отвореност сектора културе ка туризму и обратно 

 
  

Сарадња туристичких организација и установа културе у највећем делу односи се на 
заједничке наступе на сајмовима и сличним манифестацијама и промотивне активности као што су 
штампање водича, интернет презентације и слично. Тек на трећем месту према броју одговора 
нашла се сарадња на креирању туристичке понуде, а на четвртом сарадња на пројектима. Али да 
су ти партнерски пројекти мање захтевни тј. да су онолико обимни колико их је могуће покрити из 
буџета културних и туристичких актера, говори и чињеница да је најмање заступљени вид сарадње 
конкурисање са заједничким пројектима код других финансијера. Једина организација која 
упражњава све видове сарадње (понуђене у упитнику Завода) са културним актерима је она у 
Зајечару, која је, између осталог, због археолошког локалитета Felix Romuliana блиско повезана са 
зајечарским музејом. 

10,7% 

57,1% 

32,2% одлична 

задовољавајућа 

незадовољавајућа 

26,7% 

60% 

13,3% одлична 

задовољавајућа 

незадовољавајућа 

не постоји 

Упознатост туристичке организације са 
културним актерима 

Упознатост културних актера са радом 
туристичких организација 

79,3% 

62,1% 

20,7% 

37,9% 

добра недовољна 

 Хидроелектрана на реци Вучјанки, Лесковац 
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 Туристичка организација општине Медвеђа је једина навела да остварује сарадњу са 
установом културе на организацији догађаја и манифестација (изложби, концерата, представа...), и  
то је једини вид међуресорне сарадње у тој општини.  
 
Приказ: Структура типова сарадње туристичких организација са установама културе 

 
 
Када је реч о сарадњи са другим туристичким организацијама, стиче се утисак да су актери 

у туризму много боље повезани него културни субјекти међу 
собом. Наиме, готово све организације наводе да се она 
остварује. Изузетак су туристичка организација Лесковца и 
Беле Паланке (мада друге организације истичу сарадњу са 
лесковачким носиоцем туристичке промоције). Сарадња 
организација у области туризма најчешће се односи на 
заједничке наступе на сајмовима туризма и другим сличним 
садржајима, али истичу се и пројекти кроз које се повезују.  
 Међутим, у сарадњи са другим туристичким 
организацијама, носиоци туристичке промоције се углавном 

фокусирају на организације у свом непосредном окружењу. Ретко се сарадња преноси на 
удаљенија подручја, што отежава креирање понуде једног региона. 

Очекивано, туристичка организација града Ниша има најразгранатију мрежу сарадника која 
сеже до туристичких организација Београда и Војводине.  

Интересантно је да само туристичка организација општине Сурдулица наводи сарадњу са 
Туристичком организацијом Србије, као и прекограничну сарадњу са туристичким делатницима у 
Бугарској и Македонији.     
 

Приказ: Учесталост сарадње са другим туристичким организацијама 

 
Табела: Сарадња са другим туристичким организацијама 

Туристичка 
организација 

Учесталост 
сарадње са 

другим 
тур.орг. 

Сарадња са туристичким организацијама у другим општинама 

Ниш Редовно 
Београд, Војводина, Лесковац, Крушевац, Пирот, Крагујевац, Смедерево, Врњачка бања;  

наступи на сајмовима,манифестацијама,размена културних програма. 

Алексинац Редовно 
Ниш-сајам и заједнички пројекти; Крагујевац-сајам; Лесковац-изложбе; Ражањ-сеоски и 

историјски туризам 

Пирот Редовно Не наводи се са којим туристичким организацијама се остварује сарадња 

Димитровград Редовно Пирот, Бабушница, Књажевац, Зајечар 

Бела Паланка Не постоји - 

 

22,2% 26,4% 19,4% 

8,4% 

23,6% креирање туристичке понуде 
заједнички наступи на сајмовима 
рад на заједничким пројектима 
конкурисање са пројектима код потенцијалних финансијера 
сарадња у промотивним активностима 

55,2% 
37,9% 

6,9% 

редовна 

повремена 

не постоји 

Споменик природе Ђавоља варош, Куршумлија 
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Табела: Сарадња са другим туристичким организацијама 

Туристичка 
организација 

Учесталост 
сарадње са 

другим 
тур.орг. 

Сарадња са туристичким организацијама у другим општинама 

Прокупље Повремено 
Бојник, Лебане, Медвеђа и Куршумлија преко пројекта Обележавање планинарских и 

бициклистичких стаза на Радан планини  

Куршумлија Повремено Блаце, Прокупље, Лебане, Ниш, Крагујевац, Лесковац 

Лесковац Не постоји - 

Лебане Редовна ужа Србија преко сајамских и изложбених поставки које организују у многим градовима  

Медвеђа Повремено 
Лебане, Бојник, Куршумлија, Лесковац, Ниш – заједнички наступ на тржишту, 

организовање заједничких манифестација, размена информација 

Врање Повремено Лесковац, Бујановац – заједнички наступи на сајмовима 

Владичин Хан Повремено 
Сурдулица, Лесковац, Врање, Лебане – размена информација, искустава, посета, 

учешће на њиховим манифестацијама и у пројектима 

Сурдулица Повремено 

Врање, Бујановац, Рашка, Лесковац – заједничко учешће на сајмовима туризма и 
сувенира, Ниш, Владичин Хан - пројекат Јужна Србија 4x4,  Лебане – сајмовима старих 

заната, консултације око пројеката, размена искустава; ТОС – помоћ у разумевању 
правних норми, организацији догађаја (Власинско лето), финансијска подршка, 

туристички посланици из Бугарске (Ћустендил) и Македоније (Старо Нагоричане) – 
заједнички наступ на сајму туризма 2011 у Београду. 

Бујановац Повремено Врање, Сурдулица, Владичин Хан, Лебане, Лесковац, Бојник 

Зајечар Редовно 
Неготин, Бољевац, Књажевац, Пирот, Димитровград, Бор, Сокобања – заједнички 

наступи на сајмовима и сличним манифестацијама, као и рад на заједничким пројектима 
(партнерски односи) 

Књажевац Редовно 
Зајечар, Димитровград, Неготин, Бољевац, Бор, Сокобања – заједнички наступ на 
сајмовима,израда заједничког промотивног материјала,партнерство на пројектима 

Бољевац Редовно  
Зајечар, Бор, Неготин, Сокобања, Деспотовац, Књажевац, Димитровград, Пирот – 

заједничко учешће на сајмовима и манифестацијама,израда заједничког промотивног 
материјала 

Бор Редовно Зајечар, Неготин, Књажевац, Бољевац 

Неготин Редовно 
са туристичким организацијама из целог округа кроз заједничке наступе на сајмовима и 

партнерством на различитим пројектима 

Мајданпек Редовно Велико Градиште, Голубац, Кладово, Пожаревац и Неготин. 

Кладово Повремено Доњи Милановац, Голубац, Велико Градиште, Неготин, Зајечар 

Пожаревац Повремено Голубац, Велико Градиште, Мало Црниће, Кучево, Жагубица 

Голубац Редовно заједнички наступи на сајмовима и манифестацијама 

Велико 
Градиште 

Редовно 
Неготин, Кладово, Доњи Милановац, Голубац, Пожаревац – заједничко учешће на 
сајмовима, дељење пропагандног материјала, заједничко учешће на пројектима 

унапређења туризма на подручју Доњег Подунавља 

Мало Црниће Редовно 
Пожаревац,Голубац,Жабари,Жагубица,Кучева,Петровца на Млави, Велико Градиште – 

заједничка промоција. 

Кучево Редовно 
Туристичке организације Браничевског округа(Пожаревца,В.Градишта,Голубца,Петровца 

на Млави,Жагубице,Малог Црнића и Жабара) – заједнички наступ на међународном 
сајму туризма у Београду. 

Петровац на 
Млави 

Повремено Не наводи се са којим туристичким организацијама се остварује сарадња 

Смедерево Повремено 
Пожаревац, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Топола – заједнички наступ на 

сајмовима, пројекти заједничке туристичке понуде, Туристички итинерери Браничево-
Подунавље. 

Велика Плана Редовно Жабари, Смедеревска Паланка, Смедерево и Топола 

 
Како развој туризма умногоме зависи од локалне самоуправе, позитивно је да највећи број 

организација истиче задовољство том сарадњом, као и велика већина самоуправа. Наиме, седам 
туристичких организација наводи да је ту везу потребно унапредити (Мало Црниће, Бор, 
Димитровград, Прокупље, Лебане, Бујановац), док чак 76% истиче да је она одлична или 
задовољавајућа. Са друге стране 96% локалних самоуправа које су Заводу доставиле упитнике 
задовољно је сарадњом са туристичким организацијама. 
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Приказ: Оцена сарадње са локалним самоуправа према мишљењу представника 
туристичких организација и обратно 

 
 Када је реч о културном туризму, највећи број туристичких организација је делимично 
опредељен за његов развој (њих 18). Књажевац је једина општина која истиче да није опредељена 
за ту грану туризма.  
 
Приказ: Опредељеност туристичких организација за развој културног туризма  

  
 
 

 
 
 
 
 

 (До)едукација на тему културног туризма 
Од 29 туристичких организација у региону Јужне и Источне 

Србије које су Заводу доставиле податке, само пет није упућивало 
своје запослене на едукативне програме: Мало Црниће, Сурдулица, 
Куршумлија, Бела Паланка и Медвеђа. Све туристичке 
организације, изузев оне у Петровцу на Млави, заинтересоване су 
за едукације из области културног туризма. Међутим, да је 
неопходно више радити на ту тему и то заједно са установама 
културе говори и чињеница да 18 туристичких организација до сада 
није учествовало на семинарима са представницима сектора 
културе. Заједничке едукације за делатнике у култури и туризму су 
начин да се везе између два сектора продубе, област деловања 
преклопи и стратешки определи у правцу афирмације културно-
туристичких богатстава.    
 
 

 
 

 Представници туристичких организација сматрају да су у региону Јужне и Источне Србије, 
као области културног туризма, најразвијенији манифестациони и културно-историјски. За њима 
следи сеоски туризам као вид промоције материјалне и нематеријалне баштине.  

Са друге стране, најмање развијени су  градски и едукативни/конгресни туризам што 
упућује на закључак да је неопходно радити на већој промоцији градова/општина и указати на 
њихов специфичан дух. Један од начина за бољу промоцију јесте управо развој пословног 
туризма, нарочито у већим местима.        
 

31% 

44,8% 

24,1% 
одлична 

задовољавајућа 

незадовољавајућа 

24% 

72% 

4% 

одлична 

задовољавајућа 

незадовољавајућа 

Опредељеност за културни туризам 34,5% 62,1% 3,4% 

да делимично не  

Туристичке организације у потпуности 
опредељене за развој културног туризма: 

Смедерево, Ниш, Зајечар, Прокупље, Неготин, 
Мајданпек, Алексинац, Сурдулица, Мало Црниће, 

Бујановац 

Туристичке организације делимично опредељене за развој културног 
туризма: Пожаревац, Бор, Пирот, Лесковац, Врање, Велико Градиште, 

Голубац, Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Кладово, Бољевац, 
Димитровград, Бела Паланка, Куршумлија, Лебане, Медвеђа, Владичин 

Хан  

Туристичке организације које су учествовале на семинарима заједно са представницима културе: 
Ниш, Врање, Алексинац, Бујановац, Голубац, Петровац на Млави, Књажевац, Бољевац, Мајданпек, Кладово 

Културни центар, Лесковац 
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Приказ: Најразвијеније области културног туризма према броју одговора представника 
туристичких организација 

 
 Када је реч о едукацији на различите теме из области културног туризма, туристичке 
организације као најнеопходније истичу теме туристичке презентације и промоције културних 
елемената и садржаја. Ипак, унапређење наративне интерператције и анимације која у модерним 
туристичким токовима добија све атрактивније облике за туристе – форму бајковитих прича, није у 
фокусу и њу наводи свега девет преставника туристичких организација. Још већи проблем је што 
само седам организација истиче потребу за стицањем знања у области промоције и дистрибуције 
туристичких производа иако се продаја сувенира и промотивног материјала, уколико постоји, 
најчешће одвија само у туристичко-информативним центрима. Приметан је изостанак понуде у 
угоститељским и смештајним објектима као један од бољих начина дистрибуције.  

Судећи по одговорима њихових представника, туристичким организацијама најмање је 
потребна основна едукација на тему културног туризма, јер су само три у одговорима навеле 
недостатак знања о основним појмовима те области туризма.  

Интересантно је да се према броју организација које се опредељују за тај одговор, тема 
односа баштине и културног туризма нашла на претпоследњој позицији (за њу се опредељује шест 
организација), иако је често управо то проблем у креирању туристичких рута и стратегије 
туристичке промоције.     
 Такође, туристичке организације свој даљи рад виде под окриљем градског/општинског 
буџета и мало интересовања показују за стицање знања из области алтернативних извора 
финансирања и партнерске сарадње са другим заинтересованим институцијама и појединцима. 
    
Приказ: Теме културног туризма, предмет интересовања музеја према одговорима 
представника установа 

 

18,9% 

9,8% 

6,1% 

9,1% 
19,7% 

12,9% 

4,5% 
3% 

11,5% 
4,5% 

Културно-историјски 
Музејски 
Уметнички 
Верски 
Манифестациони 
Етно-туризам 
Едукативни/конгресни 
Градски 
Рурални 
Вински 

3,5% 7% 

25,5% 

10,5% 
10,5% 

15,1% 

10,5% 

9,3% 
8,1% 

oсновни појмови културног туризма  
oднос културне баштине и туризма 
од културног ресурса до културно-туристичке атракције 
алтернативни начини прикупљања средстава уа област културног туризма 
интерпретација: како идентификовати и испричати причу 
креирање културно-туристичких рута 
културно-туристичка анимација 
управљање интересним групама: како за сарадњу придобити кључне институције и појединце 
промоција и дистрибуција културно-туристичких производа 
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  Туристичка посећеност
18

 
Богата културно-историјска баштина 

као и природна богатства привлаче велики 
број туриста у Јужну и Источну Србију. 
Наиме, према евиденцији 21 туристичке 
организације које су Заводу доставиле 
податке о посећености, у периоду од 2008. 
до 2010. године у културним богатствима и 
природним лепотама Региона уживало је 
1.838.834 посетилаца. Међутим, 
евидентирање осетилаца најчешће је 

непрецизно, јер многе туристе није могуће евидентирати. Три туристичке организације ни не воде 
статистику посета свом месту. Од преосталих организација који је воде половина је у могућности 
да само делимично то чини. 

 

Приказ: Да ли туристичке организације воде евиденцију посећености 

   

Евиденција посетилаца води се углавном у сарадњи са представницима смештајних 
објеката и преко броја уплаћених боравишних такси, а велики број туристичких организација по 
овом питању остварује и сарадњу са подручним одељењима Републичког завода за статистику у 
Нишу, Зајечару, Лесковцу и Смедереву. Али, многи туристи боравак организују у приватној режији 
и неевидентираним објектима, тако да не улазе у статистику посећености.  
 Структура посетилаца у 21 граду/општини за које Завод располаже подацима показује да 
велику већину чине домаћи туристи, док је страних туриста око седам пута мање.  
 

Приказ: Структура укупног броја туриста у 21 самоуправи Региона у периоду од 2008. до 
2010. године 

 
 Највећи број туриста у посматраном периоду (2008-2010), близу милион, имао је Ниш као 
центар Региона и трећи по величини град у Србији. Ниш има веома богату културно-историјску 
баштину, сецифичан амбијент и поред великог броја локалних, веома цењене међународне 
фестивале и манифестације који привлаче велики број посетилаца, те се са разлогом нашао међу 
најпосећенијима.  

Пожаревац, по броју туриста на другом месту, је историјски веома значајно место, али и 
град који у туристичкој понуди има археолошко налазиште Виминацијум који је све посећенији због 
начина представљања једног од најзначајнијих римских градова и војних логора из периода од 1. 
до 6. века и владавине цара Хадријана.  
 Куршумлија, на трећој позицији према броју посетилаца издваја се природним богатствима. 
Наиме, на подручју те општине налазе се три бање и, као најзначајније, споменик природе Ђавоља 
Варош која се нашла и у конкуренцији за избор нових седам светских чуда. Ипак, Куршумлију 
готово у потпуности посећују само домаћи туристи.    

                                                           
18

 Податке о посетиоцима и дужини боравка доставила је 21 туристичка организација, те ће се и закључци односити само на 

њих.  

44,8% 

44,8% 

10,4% 
Да 

Делимично 

Не 

87,6% 

12,4% 

Домаћи туристи 

Страни туристи 

Податке о посећености нису доставиле 

туристичке организације Врања, Бора, Велике 

Плане, Медвеђе и Петровца на Млави 

Евиденцију посећености не воде 

туристичке организације Прокупља, 

Беле Паланке и Малог Црнића  

Манастир Прохор Пчињски, Бујановац 
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 Даље на листи, иако са знатно мањим бројем туриста од горепоменутих места, налазе се 
општине на обалама Дунава, Кладово и Мајданпек (односно Доњи Милановац, насеље које 
припада општини Мајданпек), које посећује велики број туриста који бродовима пристају и уживају 
у лепотама националног парка Ђердап, нарочито у реплици 
неолитског насеља Лепенски вир, тврђавама на Дунаву и 
остацима из времена владавине римског цара Трајана.    
 Сва остала места Региона имају испод 13.000 
посетилаца годишње. Најмањи број туриста, свега од 300 до 
600 годишње посети општине Лебане, Алексинац и Голубац. 
Али, Голубачка тврђава на Дунаву, туристички бисер општине 
Голубац, улази у период реконструкције и изградње пратећих 
садржаја, након чега се очекује и пораст туриста.    
 
Табела: Рангирање према структури туриста у градовима/општинама региона Јужне и 
Источне Србије 

Град/општина 

Број туриста 2008-2010.год. 

Град/општина 

Број туриста 2008-2010.год. 

Домаћи 
туристи 

Страни 
туристи 

Укупно 
туриста 

Домаћи 
туристи 

Страни 
туристи 

Укупно 
туриста 

Ниш 781.864 151.897 933.761 Неготин 20.135 2.116 22.251 

Пожаревац 225.995 11.500 237.495 Пирот 13.646 6.936 20.582 

Куршумлија 218.630 900 219.530 Књажевац 14.421 2.083 16.504 

Мајданпек 75.312 9.156 84.468 Бољевац 5.980 1.290 7.270 

Кладово 74.491 6.370 80.861 Смедерево 2.124 3.137 5.261 

Лесковац 19.395 18.131 37.526 Владичин Хан 3.195 1.667 4.862 

Велико Градиште 35.549 1.740 37.289 Димитровград 640 1.546 2.186 

Зајечар 31.463 4.182 35.645 Алексинац 1.600 180 1.780 

Кучево 33.000 1.000 34.000 Голубац 682 368 1.050 

Сурдулица 33.050 0 33.050 Лебане 671 240 911 

Бујановац 21.808 744 22.552 Укупно страних туриста 225.183 

Укупно домаћих туриста 1.316.651 Укупно туриста 1.838.834 

 
 Тенденција кретања показује да је број туриста у Региону у посматраном периоду у 
сталном порасту. Изузетно је важно да, иако скок посета није знатно изражен и у односу на 2008. у 
2010. години бележи пораст од близу 15%, поред скока домаћих посетилаца истовремено расте и 
број страних туриста и њихово увећање је процентуално значајније него код домаћих туриста (21% 
раст у 2010. у односу на 2008. годину према 14% код домаћих туриста).  
 
Приказ: Тенденција раста укупног броја посетилаца у 21 граду/општини у периоду од 2008. 
До 2010. године 

 

 

 

508,214 
525,247 

580,190 

69,080 
72,548 

83,555 

577,294 
597,795 

663,745 

2008.година 2009.година 2010.година 

Бели мост, Врање 
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 Уколико се тенденција кретања туристичке посете 
сагледа по градовима/општинама, приметно је ипак да већи 
број општина доживљава пад броја туриста него пораст.  

Највећи скок туристичких посета без конкуренције 
бележи град Пожаревац који је са 6.985 посета у 2008. дошао 
на 156.250 у 2010. години што је око 22 пута више. За њим 
следи Голубац који је у 2008. години имао веома мали број 
посета, свега 51, а 2010. године бележи 595 посета.  

Са друге стране, највећи пад туристичке посећености у 
периоду 2008-2010. година доживео је Књажевац са 

умањењем за 23,8% и Мајданпек са 20,3%. Димитровград, Велико Градиште и Зајечар нису 
доставили евиденцију посета за 2010. годину, али у сва три места приметан је пад броја посета у 
2009. у односу на претходну годину – у Димитровграду највећи, за 37,4%, потом следи Велико 
Градиште са смањењем од 26,6% и Зајечар са 11,9%.  
 Иако је, процентуално гледано, пораст броја туриста у градовима/општинама које га 
бележе већи него пад у оним које бележе пад, номиналне вредности забрињавају. Наиме, број 
туриста на подручју 21 посматране самоуправе чије су туристичке организације доставиле податке 
порастао је за 163.582 и то захваљујући Пожаревцу који је забележио велики скок, док је са друге 
стране опао за 403.809 посетилаца. Подаци указују да се у Регион у осматраном периоду 
посећеност смањила за 240.227 туриста.  

Иако број туриста упућује на то да туризам у Региону назадује, треба поменути да 
одређени број туриста увек остаје у невидљивом пољу за организације. Како је сеоски туризам све 
популарнији у Србији, претпоставка је да велики број туриста остаје непримећен управо у овој 
сфери која због приватног смештаја често остаје ван видокруга и контроле туристичких 
организација.     
 
Табела: Пангирање према паду и порасту посета у посматраном периоду 2008-2010. година 

Град/општина 
Пад броја посета у 
2010. у односу на 

2008. годину***  
Град/општина 

Пораст броја посета у 
2010. у односу на 

2008. годину*** 

Димитровград -502 -37.35% Лесковац 105 0.82% 

Велико Градиште -5721 -26.60% Пирот 319 4.62% 

Књажевац -1474 -23.77% Лебане 511 27.75% 

Мајданпек -6626 -20.32% Кладово 7422 32.10% 

Бујановац -1667 -19.88% Владичин Хан 525 38.89% 

Зајечар -2253 -11.89% Смедерево 1351 108.34% 

Куршумлија -9184 -11.57% Алексинац 570 172.73% 

Кучево -1250 -10.96% Бољевац 2970 560.38% 

Сурдулица -569 -5.06% Голубац 544 1066.67% 

Неготин -553 -4.85% 
Пожаревац 149265 2136.94% 

Ниш -14010 -4.36% 

Укупни пад навоу 11 
градова/општина 

-403809 -11,54% 
Укупан пораст на нивоу 9 

градова/општина не 
рачунајући Пожаревац 

163582 29,8% 

***Тамо где Заводу нису достављени подаци за неку од година у обзир су узете оне за које Завод располаже подацима: 2008,2009,2010 

 

 Када је реч о дужини боравка, туристи се у просеку у градовима/општинама Региона 
задржавају три дана. Притом најдужи боравак својих гостију бележи туристичка организација 
Куршумлија, у просеку десет дана, а разлог вероватно лежи у томе што се ради о бањском туризму 
које због потребе рекреације и лечења траје дуже него када је реч само о туристичким 
обиласцима. 
 Структура показује да се домаћи туристи дуже задржавају од страних туриста. Они у 
просеку проведу 3,3 дана у местима Региона док инострани гости проведу 2,5 дана. Када је реч о 
центрима округа туристи највише уживају у богатству града Зајечара, а најмање у лепотама 
Лесковца. У центрима округа домаћи туристи задржавају се у просеку 3,6, а страни 2,4 дана. Са 

Саборна црква, Врање 
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друге стране, у општинама које нису централне у окрузима, домаћи туристи бораве нешто краће, у 
просеку 3,2, а страни исто као и у већим градовима.   
 Сурдулица је једина општина која није регистровала иностране посетиоце, док се у Лебану 
и Бујановцу они задржавају мање од једног дана. Не рачунајући Куршумлију, страни туристи 
најдуже остају у Смедереву, Нишу и Голупцу.  
 Кучево и Владичин Хан су специфични јер су једине општине у којима страни туристи 
бораве дуже од домаћих.  
 

Табела: Рангирање градова/општина према просечној дужини боравка туриста 

Град/општина 

Просечна дужина боравка 
туриста 

Град/општина 

Просечна дужина боравка 
туриста 

Домаћи Страни 
Укупни 
просек 

Домаћи Страни 
Укупни 
просек 

Куршумлија 10,0 10,0 10,0 Књажевац 3,0 1,7 2,3 

Сурдулица 5,0 -  5,0 Мајданпек 2,3 2,3 2,3 

Зајечар 6,0 2,4 4,2 Пирот 2,0 1,9 2,0 

Смедерево 4,2 3,9 4,0 Кучево 1,0 3,0 2,0 

Велико Градиште 6,0 2,0 4,0 Лесковац 1,8 1,3 1,5 

Голубац 4,2 3,1 3,7 Владичин Хан 1,0 2,0 1,5 

Пожаревац 4,8 2,1 3,4 Алексинац 1,5 1,5 1,5 

Ниш 3,0 3,0 3,0 Лебане 2,1 0,7 1,4 

Неготин 2,5 2,2 2,4 Бујановац 2,0 0,7 1,3 

Бољевац 2,3 2,3 2,3 Димитровград 1,5 1,0 1,3 

 
 Оно што се очитава као недостатак у праћењу туристичке 
посете јесте чињеница да осам туристичких организација које су 
Заводу доставиле попуњене упитнике нису навеле просечну 
дужину боравка туриста, што упућује на закључак да се таква врста 
евиденције не води (Врање, Бор, Прокупље, Мало Црниће, Велика 
Плана, Бела Паланка, Медвеђа, Петровац на Млави). Међутим, 
податак о томе колико се туристи задржавају на одређеном 
подручју може бити веома значајан у креирању стратегија развоја 
туризма и определити даље активности у том пољу.  

 

 Туристичке руте 
За развој туризма уопште, те тако и за унапређење културног туризма неопходно је да 

постоје руте које се нуде туристима и на занимљив начин представљају и воде посетиоце  кроз све 
значајне тачке и периоде на туристичкој мапи једног града/општине, али и шире, кроз више 
градова или корз читав регион. Када је реч о културном туризму, свега седам градова/општина има 
развијене руте из ове области (Ниш, Пожаревац, Зајечар, Врање, Лебане, Алексинац и Кучево). 
Највећи број културно-туристичких рута има Ниш као културно-историјски центар са веома богатом 
историјом - пет, па Зајечар четири.  

Са друге стране, постоје туристичке организације које нису сигурне шта се сматра под 
појмом културно-туристичка рута – голубачка и прокупачка туристичка организација. Тај податак 
изненађује када се има у виду да Голубац има велики културно-туристички потенцијал – тврђаву 
Голубачки град коју представници организације сматрају и симболом своје општине, као и 
Прокупље са неолитским насељем Плочник, Латинском црквом, римским термама и другим 
богатствима.  
 

Приказ: Постојање културно-туристичких рута у региону Јужне и Источне Србије 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Културно-туристичке руте 25% 64,3% 

7,1% 

3,6% 
Има 

Нема 

Нису сигурни 

Без одговора 

Тврђава Пиротски град, Пирот 
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Приметно је да градови који имају културно-туристичке руте не излазе 
из граница локалних капацитета. Изузетак су Зајечар који већину својих 
рута види као делове већих рута кроз Србију, и Пожаревац који своје 
руте проширује на Голубац и Петровац на Млави. Кучево своју 
културно-туристичку понуду везује за локалну манифестацију 
Хомољски мотиви.    
  
Табела: Постојеће културно-туристичке руте у 
градовима/општинама Региона 

Град/ 
општина 

Постојеће културно-туристичке руте у градовима/општинама Региона 

Ниш  

1.Медиана, Ћеле кула, Тврђава (3 сата) 
2.Ћеле кула, Тврђава, Логор (3 сата) 
3.Медиана, Ћеле кула, Логор (3 сата) 

4.Медиана, Ћерле кула, Логор, Тврђава, Археолошка сала (5 сати 
5.Пешачка тура Археолошка сала, Тврђава, Логор (3 сата) 

Пожаревац 

1.Љубичево, Виминацијум, ТЕ Дрмно, Манастир Рукумија, пожаревачке установе културе (1 дан) 
2.Обилазак Пожаревца, пећина Церемошње и Равништарке, манастира Витовница и Горњак, бање Ждрело  

(2 дана) 
3. Обилазак Пожаревца, манастир Нимник, Сребрно језеро, Голубачки град, манастир Тумане (2 дана) 

Зајечар 

Зајечар је укључен у три велике руте у Србији, док се само четврта односи на локални ниво 
1.Путевима вина 

2.Путевима римских царева 
3.52 викенда у Србији 
4.Вино и спа викенд 

Врање 

1.Програм обиласка културно-историјских споменика: музеј-куће Боре Станковића, црква Свете Тројице, 
Народног музеја, харемлука, Белог моста, спомен-собе Војске Србије. 

2.Посета Врањској бањи и манастиру Св. Прохор Пчињски уз обилазак знаменитости и споменика града 
Врања   

Лебане 
Стазама старих заната – бициклистичка и пешачка рута уз обилазак радионица и поставки предмета старих 

заната и сеоских домаћинстава  

Алексинац 

1.Путем независности: обилазак културно-историјских споменика из периода српско-турских ратова 1806-
1878 – Делиграда, спомен-цркве пуковника Рајевског, манастира Св.Нестор и Св.Роман у околним 

насељеним местима 
2.Обилазак манастира Св.Стеван из 14. Века у Липовцу са обиласком истоименог старог града и успон на 

планину Лесковик (1170м) 
3.Обилазак Бованског језера и културно-историјских споменика Алексинца уз посету галерији старих заната, 

домаће радиности и сувенира   

Кучево Хомољски мотиви – манифестација која траје седам дана 

 
У 18 градова/општина туристичке организације нису развиле своје културно-туристичке 

руте, али је 15 организација изнело предлоге развоја рута. Неке од рута захтевају улагање и 
прилагођавање потребама туриста и посета. Ипак, има доста оних које не захтевају додатно 
ангажовање,  али ипак нису установљене у редовној туристичкој понуди градова.  

 
 
 
 
 

Ипак, чини се из приложеног да туристички делатници често нису сигурни шта се 
подразумева под појмом туристичке руте. Наиме,  долази до мешања излета и посета са појмом 
руте. Међутим, Србија је млада туристичка земља па су и сами појмови још недовољно коришћени 
у свакодневном раду организација.  
 Дакле, културно-туристичка понуда од стране туристичких организација је недовољна и 
требало би је унапредити, обогатити, креирати руте које ће на најбољи начин приказати културно 
богатство неке општине или града. Такође, у својим предлозима рута општине ретко излазе из 
локалних оквира што наводи на закључак да се од стране радника у туризму не размишља о 
путевима културе које би обухватиле део или цео регион Јужне и Источне Србије.    

Туристичка рута је установљен или одабран правац путовања који се састоји од места значајних у 
културном и историјском смислу, као и природних или геолошких богатстава, и укључује видиковце, места 

за одмор и интерпретацију значаја и карактеристика локалитета. 

Чегар, Ниш 
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Табела: Предлози културно-туристичких рута у градовима/општинама Региона 

Град/ 
општина 

Предлози културно-туристичких рута у градовима/општинама Региона 

   Прокупље                                                                                                                                
1.Топличке цркве и манастири – обилазак цркве Св.Прокопија, манастира св.Ђорђа у Ајдановцу, Конџељске 

цркве и Немањине цркве у Куршумлији 
2.Трагови прошлости – обилазак брда Хисар и неолитског насеља Плочни, Ргајског града, Бучинског града 

Куршумлија 

1.Обилазак и разгледање Ђавоље вароши 
2.Обилазак и разгледање Луковске бање 

3.Обилазак и разгледање Куршумлијске бање 
4.Обилазак и разгледање Иван куле 

5.Обилазак и разгледање остатака римског пута Куршумлија – Штава 

Лесковац  Царичин град – обилазак и live history 

Лебане 

1.Старе воденице – посета воденици, учешће у млевењу жита и спремање старих јела од самлевеног зрна 
2.Излет до Радевачке чесме – боравак у природном окружењу на надморској висини од око 800м 

3.Разгледање Царичиног града – посета археолошком локалитету 
4.Боравак у селу – боравак и учешће у сеоским радовима, припреми хране, уз упознавање сеоског живота  

Сурдулица 
1.Обилазак културно-историјских споменика у Сурдулици и на Власини уз посету Власинском језеру 

2.Посета четвородневне манифестације Власинско лето  

Врање 3.Три идеална дана на југу Србије – обилазак Власине, Врања и манастира Св.Прохор Пчињски 

Владичин 
Хан 

1.Пешачка рута Игра природе – пешачење дуж девет Јовачких језера 
2.Рута духовног спокојства – посета црквама и манистирима у околини 

Бела 
Паланка 

1.Рута верског туризма – обилазак сва три манастира са територије општине од којих је најпознатији 
Дивљански манастир 

Књажевац 

1.Пут вина – обилазак неготинских и књажевачких винских подрума уз дегустацију вина и локалних 
специјалитета и посету Музеју вина у оквиру Архео-етно парка у Равни (Књажевац) 

2.Од мале Венеције до крова Србије – разгледање града Књажевца и културно-историјских споменика на 
путу ка Бабином зубу и успон на Бабин зуб или Миџор 

Бољевац Манастири Црне реке – обилазак манастира Крепичевац, Лапушња и Лозица и цркве Св.Илије 

Кучево 

Кучево од антике до данас – обилазак града и културних објеката и етно собе, уз демонстрирање 
традиционалног ручног начина испирања злара на Пеку; обилазак летњиковца краља Александра Првог 

Карађорђевића у селу Нересница код Кучева и извора воде Дубока; обилазак археолошког налазишта Краку 
Лу Јордан из трећег века; посета пећинама Равништарка и Церемошња са обиласком археолошког 

налазишта Арсин град и остатака античких рудника код Кучајског језера 

Неготин 
1.Винска рута – обилазак пивница у Рајцу, Рогљеву и Смедовцу уз дегустацију вина 

2.Манастирска рута – обилазак манастира Вратна, Короглаш и Буково, као и цркве Св.Тројице и Пресвете 
Богородице  

Кладово 

1.Via Traina – обилазак шетним бродом Трајанове табле, каструма Диана, остатака Трајановог моста, посета 
Археолошком музеју Ђердапа 

2.Тврђаве на Дунаву – обилазак средњовековне тврђаве Фетислам у Кладову 
3.(Не)материјално културно наслеђе Ђердапа нестало изградњом ХЕ Ђердап 1 – преглед архивске грађе у 

оквиру галерија или формирање музеја речне пловидбе у Текији (ђердапска речна управа, Лоцеви, Ада 
Кале, Балон станице, Сипска возна вуча бродова  

Велико 
Градиште 

1.Посета археолошким налазиштима Рамкса тврђава, Ледерата и Пинкум 
2.Обилазак верских објеката – манастира Нимник, Црква Св.Архангела Гаврила, Црква Св.Николе из 1826.г. 

3.Посета манифестација – Царичеви дани, Дани цвећа, Аласке вечери (46 година традиције), Пасуљијада 
(пасуљ Градиштанац), Јепуријада (специјалитети од зечетине) 

4.Посета фестивала Silafest, SMS – 48 Silver Lake 

Велика 
Плана  

Кружна тура – обилазак манастира Покајница, Радовањски луг, Копорин 

 
 

Како показује табела изнад, центри округа углавном нису 
давали предлоге културно-туристичких рута (изузев Прокупља, 
Лесковца и Врања) иако многи од њих немају у понуди већ 
установљене руте. Та чињеница може бити озбиљна препрека 
у развоју туристичке понуде у региону, јер су велики градови 
носиоци туризма у округу чији су административни центар.   
 
 

Део поставке, музеј у Књажевцу 
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 Смештајни капацитети 
Градови/општине југоисточног региона најпосећенији су током летњих месеци (у више од 

70% градова/општина), док је зими од свих годишњих доба посета највећа једино у Књажевцу, 
чему је највероватније  разлог скијалиште на Старој планини.  
 
Приказ: Структура туристичке посете у региону Јужне и Источне Србије 

 
 Међутим, само две општине истичу задовољство смештајним капацитетима – Велика 
Плана која једино у летњим месецима понекад има проблем недовољног броја кревета и Велико 
Градиште које са око 400 смештајних јединица нема проблем са туристичком посетом. Са друге 
стране Прокупље, Неготин, Медвеђа, Бела Паланка, Петровац на Млави и Алекцинац због 
недовољног броја кревета истичу незадовољство смештајним капацитетима. Ипак, највећи број 
организација истиче само умерено незадовољство.  
 
Приказ: Задовољство представника туристичких организација смештајним капацитетима 

   
 

Када је реч о позитивним и негативним странама 
смештајних капацитета, забрињава чињеница да је свега 
седам туристичких организација успело да издвоји 
предности смештаја у свом граду. Велики број организација 
усмерио се искључиво на проблеме са којима се сусреће.    

Највећи број туристичких организација није 
задовољно бројем кревета које имају на располагању, а 
потом и стањем у којем се постојећи капацитети налазе. 
Доста је и оних које као највећу потешкоћу наводе 
немогућност смештаја већих туристичких група (група које 
долазе аутобусима  и броје преко 50 особа, као што су 

екскурзије). Пет туристичких организација наводи да је делимично или у потпуности незадовољно 
туристичким објектима, али не образлажу разлоге за то. Туристичке организације Прокупља, 
Неготина и Алексинца као највећи проблем истичу приватизацију и/или пренамену објеката, 
односно то што главни градски хотели нису отворени нити доступни за госте. Једина општина која 
је истакла неадекватност особља у смештајним објектима за примање гостију је Лебане. 

Наведене тешкоће указују на то да је у сектору туризма потребнија финансијска подршка за 
унапређење постојећих смештајних капацитета, него за изградњу нових објеката. Такође, може се 
закључити да приватног смештаја за мање групе има у довољној мери, али да нема довољно 
већих туристичких објеката. Изузетак су Сурдулица којој највише недостаје еко-етно-сеоски 
туризам у околини Власинског језера, и Кучево чији становници због честих миграторних кретања 
не показују интересовање нити могућност за бављење сеоским туризмом. Ниш као центар Региона 
једини наводи потребу за луксузним смештајем категорисаним са пет зведица. Као што показују 
табеле испод, путна и комунална инфраструктура није у фокусу када је о проблемима реч, изузев у 
случају Власине и Куршумлије.   

7,4% 11,1% 

70,4% 

3,7% 3,7% 3,7% 
Пролеће/лето 

Пролеће/јесен 

Лето 

Лето/јесен 

Јесен  

0% 50% 100% 

Задовољство смештајним 
капацитетима 

6,9% 72,4% 20,7% 

Задовољни 
Делимично задовољни 
Незадовољни 

Рајачке пивнице код Неготина 
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Табела: Предности и проблеми смештајних капацитета (под коначиштем се подразумева 
сваки смештај који не спада у хотелски/мотелски: домаћинства, виле, хостели...) 

Град/општина 
Задовољство смештајним 

капацитетима / Број објеката 
Предности/проблеми смештајних капацитета 

Велико  
Градиште 

да Предност: изузев у ударним месецима (јул,август)довољан број 
кревета 1 хотел, 5 мотела 

Велика Плана 
да Предност: довољан број смештајних капацитета (око 400 јединица). 

Проблеми: недовољна улагања последњих година у њихово 
сређивање и опремање 

2 хотела, 2 мотела 

Књажевац 
делимично Предност/проблем: Смештајни капацитети задовољавају додељену 

категорију, сарађују међусобно посебно у погледу промоције, али 
сарадња још није на високом нивоу. 

1 хотел 

Кучево 

делимично Предност: хотел Рудник у центру Кучева који постоји још од пре 
Другог светског рата,а данас ради као модеран хотел са три 

звездице  
Проблем: недовољно развијен приватни смештај, посебно на селу. 

Разлог томе је недовољно иснтересовање бављење сеоским 
туризмом, јер сеоско становништво највећи део прихода остварује 
радећи у земљама Западне Европе. Такође, не постоје мотели у 

природи (у близини пећина и слично) где су услови за одмор знатно 
бољи него у граду.  

1 хотел, 1 мотел 

Мало Црниће 
делимично 

- 
2 коначишта 

Сурдулица 

делимично Предности: град Сурдулица, препознатљив по чистоћи и љубазним 
домаћинима, располаже са довољно смештајних капацитета и има 

добре услове за одмор: шеталиште, базен, бројне угоститељске 
објекте и сеоску околину која је идеална за одмор и излете. Град има 

адекватну комуналну, путну и комуникациону инфраструктуру.  
Проблеми: недовољно искоришћени идеални природни услови и 

потенцијали Власине за развој језерског, планинског, еко-етно, 
спортског, здравственог и других видова туризма. Основни проблеми 

проистичу из недовољног броја спортско-рекреативно-забавних 
објеката (спортских терена), комуналне и друге  инфраструктуре 

(канализација, путеви, интернет), и туристичке сигнализације Све то 
утиче на квалитет услуга тако да доминирају смештајни капацитети 

средње и ниже класе: углавном у објектима и собама са једном и две 
звездице. 

3 хотел, 1 мотел, 2 коначишта 

Пожаревац 
делимично Проблеми: у граду постоји један хотел, тако да су смештајни 

капацитети недовољни, нарочито за време великих манифестација, 
као што су Љубовичке игре и Пожаревачки карневал 

2 хотела, 4 мотела, 2 коначишта 

Лебане 
делимично 

Проблеми: недостатак стручно оспособљене радне снаге 
1 хотел, 1 коначиште 

Ниш 
делимично Проблеми: потребно је више хотела разних категорија са 

приступачним ценама као и још хотела са високом категоријом од 
пет звездица 

12 хотела, 29 коначишта 

Лесковац 
делимично Проблем: структура смештајних капацитета ни квантитативно ни 

квалитативно не задовољава потребе 4 хотела,1 мотел, 8 коначишта 

Димитровград 
делимично Проблеми: недостатак финансијских средстава за додатна улагања 

и унапређење понуде. 1 хотел, 18 коначишта 

Владичин Хан 
делимично Проблеми: недовољан број лежаја, а потребне су и адаптација и 

реновирање неких објеката 1 мотел, 3 коначишта 

Бољевац 
делимично Предности: постојећи смештајни капацитети налазе се у самом 

подножју планине Ртањ  
Проблеми: смештајни капацитети не постоје у самом граду  

3 мотела, 1 коначиште 

Пирот 
делимично Проблеми: недостатак смештајних капацитета нарочито више 

категорије уз недовољан број лежајева у мотелима 3 хотела, 1 мотел, 25 коначишта 

Кладово 
делимично 

- 
2 хотела, 19 коначишта 
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Табела: Предности и проблеми смештајних капацитета (под коначиштем се подразумева 
сваки смештај који не спада у хотелски/мотелски: домаћинства, виле, хостели...) 

Град/општина 
Задовољство смештајним 

капацитетима / Број објеката 
Предности/проблеми смештајних капацитета 

Куршумлија 
делимично 

Проблеми: непостојање објеката и инфраструктуре 
4 хотела, 2 мотела, 30 коначишта 

Бор 
делимично Проблеми: недовољан број кревета у једном смештајном објекту, 

кревети су расцепкани у више објеката, те није могуће примити веће 
групе 

1 хотел, 2 мотела, 9 коначишта 

Врање 
делимично 

- 
3 хотела, 1 мотел, 57 коначишта 

Голубац 
делимично Проблеми: недовољно смештајних јединица на једном месту (21 

смештајна јединица лоцирана на 35 км) 1 хотел, 21 коначиште 

Смедерево 
делимично 

Проблеми: недовољан број лежаја 
1 хотел, 1 мотел, 11 коначишта 

Мајданпек 
делимично 

- 
2 хотела, 64 коначишта 

Бујановац 
делимично 

- 
4 мотела, 59 коначишта 

Зајечар 
делимично Проблеми: недостатак већег броја постеља у једном објекту(за 

смештај екскурзија) 3 хотела, 1 мотел, 6 коначишта 

Неготин 

не Проблеми: највећи хотел Инеx Крајина који има 190 лежаја, 
приватизован је 2003. године, али у њему још увек живе избеглице и 

до сада ништа није уложено у опремање и модернизацију, па је 
недоступан за туристе тако да није могуће сместити веће групе од 50 

и више особа.  

2 хотела, 6 коначишта, 20 
активних коначишта (65 

регистровано) 

Медвеђа 
не Проблеми: већина соба је без сопственог купатила, а евидентан је 

недостатак средстава за реновирање смештајних капацитета, што 
утиче на структуру гостију 

1 хотел, 50 коначишта 

Бела Паланка 
не Предност: сви категорисани објекти се налазе на релативно малом 

растојању од кључних институција у општини  
Проблеми: недостатак смештајних капацитета.  

1 мотел, 6 коначишта 

Петровац на 
Млави 

не 
Проблеми: недовољан квалитет и број лежајева у објектима 

1 хотел, 2 мотела, 2 коначишта 

Алексинац 
не Проблеми: због транзиције не ради мотел Морава поред коридора 

10 са 350 лежајева у апартманима и двокреветним собама, па се 
веће групе упућују у Ниш и Сокобању 

1 хотел, 1 мотел, 

Прокупље 
не Проблеми: једини хотел у граду не ради годинама, нема 

категорисаних објеката за смештај туриста и ниједан нема 
капацитете довољне да приме један аутобус гостију 

11 коначишта 

 

 Промоција  
Када је реч о доступности основних информација о 

неком граду/општини, 21 туристичка организација од 29 које су 
Заводу доставиле податке, има информативну интернет 
презентацију на којој се могу наћи подаци о туристичкој 
понуди градова – од природних лепота, преко културе, до 
спортских садржаја. Једино се веб презентација града 
Лесковца издваја јер је целокупан садржај посвећен само 
једној манифестацији – Роштиљијади.  

Званичне интернет странице нису једини начин 
представљања на интернету. Наиме, многе организације, њих 

15, имају презентације у оквиру друштвених мрежа (најчешће Facebook). Две организације немају 
званичну интернет презентацију, али имају страну на мрежи Facebook.    
 
 

Тврђава Диана, Кладово 
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Приказ: Постојање интернет презентација туристичких организација 
 

 
 
 
 
 

Међутим,  проблем је што веома мали број туристичких 
презентација омогућава странцима да се информишу о понуди 
града у којем се налазе. Од 21 организације које имају званични 
веб сајт, свега девет има интернет презентацију доступну на 
другим језицима поред српског. У пет случајева ради се само о 
енглеском језику (туристичке организације у Нишу, Неготину, 
Пироту, Великом Градишту, Владичином Хану) у једном поред 
енглеског презентација је доступна и на румунском (Туристичка 
организација Голубац), затим мајданпечка туристичка 
организација нуди садржај на енглеском и немачком, 

димитровградска на бугарском и енглеском, док смедеревска помоћу интернет апликације даје 
могућност превода на велики број језика (Google translate).  

Ниш и Мајданпек су једини градови који се могу доживети помоћу апликације виртуелне 
туре. У случају општине Мајданпек тура је доступна за центар града и за центар туристичке 
дестинације на Дунаву, Доњи Милановац који припада општини Мајданпек.  

 

Приказ: Доступност садржаја о веб страна туристичке организације на различитим језицима 
 

 
 

Табела: Интернет презентације туристичких организација 

Град/општина 
Интернет страница туристичке 

организације 
Град/општина 

Интернет страница  
туристичке организације 

Голубац www.golubac.rs Мало Црниће www.toomc.org 
Ниш www.nistourism.org.rs Неготин www.toon.org.rs 
Бор www.tobor.rs Смедерево www.toosd.com 

Димитровград www.todimitrovgrad.org.rs Зајечар www.toozajecar.co.rs 
Књажевац www.toknjazevac.org.rs Петровац на Млави  www.petrovacnamlavi.com 

Кучево www.tokucevo.org Пирот www.topirot.com 
Куршумлија www.tokursumlija.rs Пожаревац www.topozarevac.rs 

Лесковац www.tol.org.rs Сурдулица www.tosurdulica.org 
Мајданпек www.toom.rs Велико Градиште www.tovg.org 

Велика Плана www.tscvelikaplana.org  Врање www.tovranje.org 
Кладово tookladovo.rs  Укупно интернет презентација 21  

 

72,4% 

27,6% 

Има 

Нема 

28,6% 

71,4% 

само званична 
интернет 
презентација 

57,2% 23,8% 19% 

српски српски/енглески више од два језика 

Профил на друштвеној мрежи Facebook имају туристичке организације у: Нишу, Бору, Књажевцу, Кладову, Куршумлији, 
Лесковцу, Мајданпеку, Малом Црнићу, Неготину, Смедереву, Зајечару, Бољевцу,  Петровац на Млави, Лебане, Сурдулица, 

Велико Градиште. Профил на друштвеној мрежи Twiter имају туристичке организације у Нишу и Књажевцу. 

Лепенски Вир, општина Мајданпек 

http://www.toomc.org/
http://www.nistourism.org.rs/
http://www.toon.org.rs/
http://www.tobor.rs/
http://www.toosd.com/
http://www.toozajecar.co.rs/
http://www.toknjazevac.org.rs/
http://www.petrovacnamlavi.com/
http://www.tokucevo.org/
http://www.topirot.com/
http://www.tokursumlija.rs/
http://www.topozarevac.rs/
http://www.tol.org.rs/
http://www.tosurdulica.org/
http://www.toom.rs/
http://www.tovg.org/
http://www.tscvelikaplana.org/
http://www.tovranje.org/
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Брошуре су значајна форма презентације свих туристичких 
потенцијала и капацитета једног краја. Готово све организације 
које су Заводу доставиле упитник негују овакав начин промоције. 
Једине општине које немају штампане брошуре су Прокупље, 
Лебане и Бела Паланка. За разлику од интернет презентација 
штампане брошуре се знатно чешће преводе на стране језике. 
Наиме, 21 туристичка организација може понудити туристима 
промо-материјал на бар једном језику (енглеском) поред српског. 
Ниш,  Зајечар, Смедерево, Бор, Мајданпек и Медвеђа су једини 

градови који брошуре штампају на више од два језика.     
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 Дакле, може се закључити да туристичке организације нису у довољној мери отворени ка 
новим технологијама презентације својих потенцијала и туристичких богатстава. Само два града 
имају у склопу веб презентација тзв. виртуелне туре. Садржаји на интернету најчешће комбинују 
само слику и текст, тако да је видан недостатк мултимедијалог карактера који у презентацију 
укључује видео и музичко представљање. Да би се туристички боље презентовали неопходно је 
окренути се мултимедијалним особинама интернета као полазној тачки сваког туристе када 
одлучује коју ће дестинацију посетити.   

Много више организације су окренуте штампаним формама промоције. Међутим, посебну 
тешкоћу у промоцији представља чињеница да се често и те штампане брошуре могу наћи само у 
туристичко-информативним центрима, али не и у угоститељским и смештајним објектима.  

Продаја сувенира је још један вид промоције градова и околине. Сваки град свој идентитет 
гради на специфичним симболима. Физички симболи су често преточени у сувенире који се у 
недостатку сувенирница често продају у склопу туристичких организација, музеја, и на другим 
местима.   

 

Табела: Симболи градова/општина и њихова доступност у облику сувенира 

Град/општина Симбол града/општине Да ли је симбол доступан као сувенир и који? 

Ниш цар Константин да 
Тврђава, Ћеле кула, цар Константин, царица Теодора, 

Стеван Синђелић, Христов монограм, споменик на Чегру 

Бор Површински коп РТБ-а Бор да Борски димњак 

Димитровград Паметник-спомен костурница не - 

Књажевац Бабин зуб не - 

Куршумлија цркве,бање и Ђавоља варош да цркве и Ђавоља варош 

Лесковац Роштиљијада да Роштиљко (кувар) 

Мајданпек Лепенски вир да Лепенски вир 

Мало Црниће Клас жита,погача не - 

Смедерево Смедеревска тврђава да 
фото монографија, графике, магнети, пузле, друштвена 

игра Одбранимо град Смедерево 

Пирот ћилим да ћилим 

Пожаревац Љубичевске коњичке игре да статуа кнеза Милоша Обреновића 

Владичин Хан Спортско рекреативни центар не - 

Бела Паланка Арх.лок. Ремизијана не - 

Неготин 
Рајачке и Рогљевске пивнице, 

Вратњанске капије, Стеван 
Мокрањац, Хајдук Вељко 

да 
вински сувенири са мотивима грожђа и пивница,лик 

Стевана Мокрањца и Хајдук Вељка 

Зајечар Фелиx Ромулиана да сувенири везани за Фелиx Ромулиана 

Петровац на 
Млави 

река Млава да ракија, хомољски сир, брашно са воденица 

Туристичка организација Ниша штампа 
брошуре на енглеском, француском, 

италијанском, руском и бугарском језику 

Туристичка организација Зајечара 
штампа брошуре на енглеском, немачком, 

француском и италијанском језику 

Туристичка организација Смедерева 
штампа брошуре на енглеском, немачком, и 

француском језику 

Туристичка организација Мајданпека 
штампа брошуре на енглеском, немачком, и 

француском језику 

Туристичка организација Бора 
штампа брошуре на енглеском и 

немачком језику 

Туристичка организација 
Медвеђе штампа брошуре на 
енглеском и албанском језику 

Виминацијум (детаљ), град Пожаревац 
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Табела: Симболи градова/општина и њихова доступност у облику сувенира 

Град/општина Симбол града/општине Да ли је симбол доступан као сувенир и који? 
Врање Бели мост да статуа Боре Станковића, флаша у облику трубе 

Сурдулица 
Власинско језеро, труба, 

манифестација Власинско лето, 
вода Роса 

да 
фигура од керамике са трубачем који свира трубу у 

народној ношњи, дрвени привесци са Власинским језером 
и трубом 

Лебане 
Археолошко налазиште Царичин 

град 
не - 

Бољевац 
Планина Ртањ,Културно-туристичка 
манифестација "Црноречје у песми и 

игри" 
не - 

Кладово Хидроелектрана Ђердап 1 да - 

Бујановац Манастир Прохор Пчињски не - 

Медвеђа гејзир у Сијаринској бањи да на керамичким и предметима од дрвета насликан је гејзир 

Алексинац 
спомен црква пуковника Рајевског у 

Доњем Адровцу 
да није наведено 

Прокупље Брдо Хисар не - 

Кучево Златоносна река Пек да 
статуе испирача злата,амблеми пећина Равништарке и 

Церемошње,амблеми манифестације "Хомољски мотиви" 

Велико 
Градиште 

Сребрно језеро не - 

Голубац стари голубачки град(тврђава) не - 

 

Приметно је да многи градови нису у могућности да своје симболе преточе у сувенире, те 
често бирају специфичне детаље из својих природних богатстава и културно-историјске баштине. 

Посебан проблем претставља чињеница да су ретки примери тематског развоја културног 
туризма који би резултурао специфичним идентитетом или једним делом идентитета 
градова/општина. Оно што идентитет доноси јесте презентација у специфичном амбијенту где се у 
различитим елементима осећа један дух, а што може бити веома привлачно за туристе. Уколико се 
одређени амбијент може осетити само на једном месту који ће туристи обезбедити јединствени 
доживљај, то свакако привлачи госте у један град. Данас се у Региону на тај начин развија мало 
средина. Као примере таквог развоја можемо узети град Ниш који се тренутно презентује у лику 
цара Константина, Бор као град руде, Кладово као град цара Трајана, Пирот као град оријенталног 
карактера и ћилима и тако даље. Међутим, сви они се само делимично окрећу таквом начину 
промишљања када је туризам у питању.   

 

 Буџет
19

 
Чини се да о буџетирању неке туристичке организације 

нерадо „говоре“. Наиме, од 29 организија које су вратиле 
попуњене упитнике, њих 19 је одговорило на питања о висини и 
расподели буџета. Чак и велики градови, центри округа, па и Ниш 
као центар региона, нису поменуте податке учинили доступним у 
сврху истраживања. Са друге стране, неке организације 
доставиле су непотпуне податке: туристичка организација Врања 
доставила је податке о величини буџета, али не и о његовој 
структури, док је голубачка установа поред суме новца којом 
располаже доставила још само податак о суми за плате, али не и 

финансијске податке о активностима и текућим трошковима.  
Од организација које су доставиле податке, највећи буџет има туристичка организација 

града Лесковца, затим Пожаревца, па Сурдулице, Мајданпека и Владичиног Хана. Треба, међутим, 
узети у обзир чињеницу да се туристичка промоција Владичиног Хана одвија кроз једину установу 
културе у општини, те је величина буџета тиме и одређена. Организација општине Владичин Хан 

                                                           
19

 Од 29 туристичких организација које су одговориле на упитник, податке о буџету није доставило десет туристичких 

организација и то града Ниша, Зајечара, Смедерева, Пирота, Прокупља, Алексинца, Кучева, Беле Паланке,  Велике 
Плане и Петровца на Млави 

Смедеревска тврђава 
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наводи података да у њој ради 16 лица, али питање је колико њих је ангажовано на туристичкој 
промоцији града.  

За разлику од музеја од којих готово две трећине за програме успева да издвоји свега до 
10% буџета, 80% туристичких организација захваљујући природи свог функционисања успева да за 
активности утроши већи део свог буџета. У неким случајевима за промотивне активности се 
издаваја и преко 50% буџета (у 29,4% или пет организација). Највероватнији разлог томе лежи у 
чињеници да се установе често налазе у улози организатора туристичких манифестација 
најразличитијег карактера – од спортских и рекреативних до културних програма, али и 
обезбеђивању промотивног материјала за туристе. 

Текући трошкови су најмања ставка у буџетима организација јер се оне често налазе у 
малим просторима довољним за кацеларијски рад у које смештају и туристичко-информативне 
центре. Ретки су примери одвојености ових простора (канцеларија и центра за туристе). У скоро 
две трећине организација трошкови не прелазе 10% буџета. У само једној организацији они износе 
трећину буџета, у Великом Градишту.  

 

Табела: Буџет и његова расподела у туристичким организацијама Региона  

Округ 
Седиште тур. 
организације 

Укупан буџет Активности Плате Трошкови 

Топлички 
Куршумлија 

ДИН   5.419.650,00  1.500.000,00  3.511.000,00     408.650,00  

ЕУР 52.610,25 14.560,98 34.082,38 3.966,89 

Јабланички 
 
 

Лесковац  
ДИН 36.303.000,00  17.327.000,00 13.492.000,00 5.484.000,00 

ЕУР 352.404,65 168.198,64 130.971,09 5.231,72 

Лебане 
ДИН   1.581.000,00       35.000,00  1.535.000,00       11.000,00  

ЕУР 15.347,27 339,76 14.900,73 106,78 

Сурдулица 
ДИН 12.430.000,00  6.709.000,00  4.933.000,00  788.000,00  

ЕУР 120.661,82 65.126,38 47.886,18 7.649,36 

Медвеђа 
ДИН  3.050.000,00     300.000,00  2.600.000,00     150.000,00  

ЕУР 29.607,31 2.912,19 25.239,02 1.456,10 

Пчињски 
 
 

Врање 
ДИН   7.500.258,10  Н.п. Н.п.  Н.п.  

ЕУР 72.807,37 Н.п. Н.п. Н.п. 

Владичин Хан 
ДИН 10.150.000,00  1.000.000,00  8.031.000,00  1.119.000,00  

ЕУР 98.529,24 9.707,31 77.959,44 10.862,49 

Бујановац 
ДИН  3.540.000,00    150.000,00  3.360.000,00       30.000,00  

ЕУР 34.363,89 1.456,10 32.616,58 291,22 

Пиротски 
Димитровград 

ДИН   1.892.000,00     190.000,00  1.348.009,00     353.991,00  

ЕУР 18.366,24 1.844,39 13.085,55 3.436,30 

Зајечарски  
Бољевац 

ДИН  5.425.662,00  3.347.047,00  1.743.437,00     335.178,00  

ЕУР 52.668,61 32.490,84 16.924,09 3.253,68 

Књажевац 
ДИН  4.526.672,00  2.148.112,00  1.839.615,00     538.945,00  

ЕУР 43.941,83 20.852,40 17.857,72 5.231,71 

Борски  
Бор 

ДИН   3.336.134,61     603.923,01  2.558.833,00     173.378,60  

ЕУР 32.384,91 5.862,47 24.839,40 1.683,04 

Мајданпек 
ДИН 10.500.000,00  7.350.000,00  2.600.000,00  550.000,00  

ЕУР 101.926,80 71.348,76 25.239,02 5.339,02 

Неготин 
ДИН 4.205.000,00  1.384.000,00  2.737.000,00       84.000,00  

ЕУР 40.819,25 13.434,92 26.568,92 815,41 

Кладово  
ДИН   9.261.000,00  2.872.000,00  5.488.000,00     901.000,00  

ЕУР 89.899,44 27.879,41 53.273,74 8.746,29 

Браничевски 
Пожаревац 

ДИН 13.953.000,00 7.232.000,00  4.846.000,00  1.875.000,00  

ЕУР 135.446,16 70.203,30 47.041,65 18.201,21 

Мало Црниће 
ДИН  1.750.000,00  1.000.000,00     650.000,00     100.000,00  

ЕУР 16.987,80 9.707,31 6.309,75 970,73 

Велико 
Градиште 

ДИН   5.130.000,00  1.530.000,00  1.950.000,00  1.650.000,00  

ЕУР 49.798,52 14.852,19 18.929,26 16.017,07 

Голубац 
ДИН  3.596.551,00  Н.п.  1.549.300,00  Н.п.  

ЕУР 34.912,85 Н.п. 15.039,54 Н.п. 
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Приказ: Издвајање за програмске активности и трошкове одржавања 

 
 
Приказ: Структура буџета туристичких организација 

 
 

Када је о заосленима реч, не рачунајући Владичин Хан као специфичан случај споја 
културе и туризма у једној установи, највећи број запослених има туристичка организација општине 
Књажевац – 14, за њим следе Ниш са 13, Лесковац и Смедерево са десет, док све остале 
организације имају мање од десеторо запослених. Најмањи број запослених, свега једног има 
туристичка органзација општине Мало Црниће, док организације Димитровграда, Бољевца и 
Петровца на Млави имају по два запослена лица.  

Када је реч о образовној структури запослених на нивоу укупног броја свих организација 
које су доставиле податке, међу кадровима благо преовлађују више и високо образовани, док је 
број кадрова са основним образовањем готово занемарљив (свега седам – у Владичином Хану 
троје, Књажевцу и Лесковцу по један и у Кладову двоје запослених са основним образовањем). 
 Интересантно је да се туристичке организације ретко жале на недовољан број кадрова или 
неадекватну професионалну структуру. Иначе, највећи број туристичких организација има до 
седам запослених, преко две трећине, док свега три организације имају преко десеторо 
запослених. 
 
   
 

11,8% 

11,8% 

11,8% 

11,8% 
11,8% 

11,8% 

17,6% 

11,8% 

до 5% 

од 5,1-10% 

од 10,1-20% 

од 20,1-30% 

од 30,1-40% 

од 40,1-50% 

од 50,1-60% 

више од 60% 

64,7% 

29,4% 

5,9% 

до 10% 

од 10,1 до 20% 

више од 20% 

Велико Градиште  

Димитровград 

Лесковац 

Пожаревац 

Књажевац 

Владичин Хан 

Кладово  

Куршумлија 

Сурдулица 

Бољевац 

Мало Црниће 

Мајданпек 

Бор  

Медвеђа 

Неготин 

Бујановац 

Лебане 

Голубац 

29,8% 

10,1% 

47,7% 

51,8% 

47,5% 

10% 

31% 

27,7% 

54% 

61,7% 

57,1% 

70% 

18,1% 

9,8% 

32,9% 

4,2% 

2,2% 

38% 

71,2% 

37,2% 

34,7% 

40,6% 

79,1% 

59,3% 

64,8% 

39,7% 

32,1% 

37,1% 

24,8% 

76,7% 

85,2% 

65,1% 

94,9% 

97,1% 

43,1% 

32,2% 

18,7% 

15,1% 

13,4% 

11,9% 

11% 

9,7% 

7,5% 

6,3% 

6,2% 

5,7% 

5,2% 

5,2% 

4,9% 

2% 

0,8% 

0,7% 

Активности Плате Трошкови 



113 
 

Табела: Број запослених у туристичким организацијама 

Град/општина 
Број 

запослених 
Град/општина 

Број 
запослених 

Град/општина 
Број 

запослених 
Владичин Хан 16 Алексинац 7 Бела Паланка 5 

Књажевац 14 Пожаревац 6 Сурдулица 4 

Ниш 13 Неготин 6 Велико Градиште 4 

Лесковац 10 Куршумлија 6 Лебане 3 

Смедерево 10 Медвеђа 6 Пирот 3 

Кладово 9 Кучево 6 
Петровац на 

Млави 
2 

Врање 9 Мајданпек 5 Бољевац 2 

Прокупље 9 Голубац 5 Димитровград 2 

Бујановац 7 Бор 5 Мало Црниће 1 

Полна структура запослених у 
туризму: 41% мушкарци  

     59% жене 

Зајечар 5 
Образовна структура запослених у 

туризму: ВСС 50,5%;  
ССС 45,7%; ОШ 3,8% 

У седам турстичких организација међу 
запосленима преовлађују кадрови мушког пола: 

у Књажевцу, Бујановцу, Алексинцу, Куршумлији, 
Медвеђи, Белој Паланци и Малом Црнићу. 

У 14 турстичких организација међу запосленима преовлађују кадрови 
вишег и високог образовања: у Нишу, Лесковцу, Зајечару, Пожаревцу, 

Прокупљу, Бору, Мајданпеку, Кучеву, Бујановцу, Алексинцу, Лебану, 
Петровцу на Млави, Димитровграду и Малом Црнићу. 
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 Општи проблеми и стратешке мере за развој културног туризма из угла туристичких 
организација 

 

Проблеми Циљеви Мере Очекивани резултати/успех 

Непостојање стратешких 
докумената у сферама 

културе и туризма 

Креирање стратегија у култури 
и туризму у којима би се 

третирала област културног 
туризма 

Формирање стручних тимова за израду стратегија културног и туристичког развоја у 
градовима/општинама 

*Плански развој културног 
туризма 

*Редовна евалуација и праћење 
циљева у области културног 

туризма  

Формирање тимова или одређивање особе у тиму за имплементацију, мониторинг и 
евалуацију циљева стратегија која би пратила циљеве у сфери културног туризма 

Израда годишњих акционих планова на пољу културног туризма 

Недовољно средстава за 
туристичку промоцију 

баштине  

Издвајање средстава за 
потребе боље промоције 

културног наслеђа 

Обезбедити део буџета установа за бољу промоцију наслеђа  *Већа финансијска средства 
намењена искључиво развоју 

културног туризма 

Окретање другим изворима финансирања преко писања пројеката и конкурисања  

Партнерски пројекти са другим актерима у култури и туризму 

Не(пре)познавање 
целокупног културног 

богатства у граду/општини 

Мапирање културних 
капацитета и потенцијала 

У сарадњи са установама културе упознавање са свим елементима културе битним за 
сферу културног туризма 

*Увид у све културне потенцијале 
и капацитете 

*Сарадња са установама културе 
на препознавању културно-
туристичких капацитета и 

потенцијала  

Попис свих културних добара и елемената нематеријалне културе који ће се даље користити 
у промоцији локалне културе 

Непостојање тема културног 
туризма које би биле основ 

за креирање идентитета 
града/општине 

Креирање идентитета 
града/општине  

Организовање анкетног истраживања мишљења грађана на тему симбола и идентитета 
града 

*Развој идентитета градова и 
општина региона  

Организовање округлих столова стручњака са циљем креирања идентитета града/општине 

Креирање стратешког плана активности у циљу формирања идентитета града/општине  

Тамо где постоји могућност формирање кластера у циљу креирања идентитета 
града/општине 

Недовољно атрактивни 
програми и презентације 

Веће коришћење 
информационих технологија 

ради боље промоције 

Обезбеђивање виртуелних тура делова града или атрактивних места на сајтовима 
организација  

*Планска промоција културних 
потенцијала и капацитета   

*Мултимедијална презентација 
богатстава у сарадњи са 

локалним актерима у култури и 
привреди  

Обезбеђивање информативних мултимедијалних садржаја о најбитнијим елементима 
културе (поставкама, предметима, документима, књигама, манифестацијама, 
нематеријалној баштини...) 

Мултимедијални преглед културних рута на интернет презентацијама туристичких 
организација 

Креирање и дистрибуција 
адекватног промотивног 

материјала 

Израда вишејезичних атрактивних брошура и водича у сарадњи са дизајнерима 

Сарадња са свим актерима значајним са аспекта туризма ради лакше дистрибуције 
брошура и водича (угоститељски објекти, друге установе културе, туристичке организације и 
агенције...) 

Сарадња са локалним уметницима и занатлијама на изради и продаји сувенира 

Отварање туристичко-информативних центара и пултова тамо где они не постоје 

Обезбеђивање посебних простора за продају сувенира у сарадњи са актерима у култури и 
туризму (угоститељски објекти, установе културе, туристичке организације и агенције...) 
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 Општи проблеми и стратешке мере за развој културног туризма из угла туристичких 
организација 

 

Проблеми Циљеви Мере Очекивани резултати/успех 

Недовољна сарадња 
установа културе, 

организација у култури 
итуристичких организација 

на промоцији наслеђа 

Повезивање и сарадња 
сектора културе и туризма 

Организовање заједничких програма са установама и организацијама у култури атрактивног 
садржаја ради боље промоције локалне историје и културе 

*Континуирани развој културног 
туризма кроз сарадњу културе и 
туризма, али и других актера који 

се сматрају значајним за ову 
област 

Креирање заједничких пројеката из области културног туризма 

Коришћење атрактивних природних целина за презентацију културних садржаја у сарадњи 
са актерима у култури 

Заједничка едукација актера у култури и туризму за област културног туризма 

Недовољна сарадња са 
приватним сектором  

Повезивање са привредним 
субјектима   

Повезивање са привредним субјектима ради промоције, спонзорстава и покровитељства  
програма и пројеката  

Рад на заједничким пројектима у којима интерес налазе и приватни предузетници 

Позивање на сарадњу великих привредних актера који би према моделу друштвене 
одговорности, финансијски и материјално, могли да помогну развој културе уопште, а онда и 
развој културног туризма 

Недовољни/неадекватни 
смештајни капацитети 

Већи број кревета 
Анимирање локалног становништва и едукација за развој културног и сеоског туризма 

*Бољи смештајни капацитети Отварање кампова на туристички атрактивним природним целинама у сарадњи са локалном 
самоуправом, установама заштите природе и привредним субјектима    
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Описни и графички преглед материјалне 
баштине региона Јужне и Источне Србије 

 
 У циљу обухватнијег дочаравања културног богатства региона јужне и Источне Србије, 
неопходно је и графички се осврнути на материјално културно наслеђе округа у Региону.  

На странама које следе, најпре је дат графички приказ читавог Региона, а потом је сваки 
округ представљен као једна целина, и тако да „прича” о најразличитијим културним добрима на 
својој територији. Приликом одабира културних добара акценат је стављен на непокретна културна 
добра од великог и изузетног значаја према званичном списку Републичког завода за заштиту 
споменика културе. Преостали споменици културе, укључујући и понека природна добра као и 
одређене специфичности нематеријалне баштине, изабрани су  тек да употпуне слику о једном 
крају и свакако не чине његове једине културне ресурсе. 

Такође, слику Региона и округа употпуњују посебни прикази градова. Све мапе 
представљају развојна документа која у сарадњи са градовима и општинама Региона могу 
прерасти у пројекте промоције културног наслеђа, те као такве могу представљати део градске 
сигнализације, затим туристичких брошура и водича, а свакако и део стратешких докумената.    
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Борски округ 

Желите ли да прошетате крајем у ком су хиљадама година уназад шетали и мамути? Да ли 
бисте провирили у свет једне од најважнијих култура праисторије? Колико би Ваше интересовање 
привукло богато античко наслеђе из времена једног од најзначајнијих римских императора, а 
колико приче о славном српском хајдуку и његовим борбама против Турака? Ако се запитате којим 
путем да кренете у обилазак Борског округа, наћићете се у прилици да бирате између 
најразличитијих културних добара која ће Вас кроз општине Кладово, Бор, Неготин и Мајданпек 
упознати са богатим културним наслеђем овог краја.   

Ако одлучите да пођете Трајановим путем 
културе задржаћете се у општини Кладово где Вас 
очекују Трајанова табла, остаци Трајановог моста и 
каструма Понтес као и утврђење Диана (Караташ). 
Трајанова табла доступна је са реке, уклесана у стени, 
у ђердапској Доњој клисури. Најимпресивнији мост 
античког доба, грађевина која је спајала супротне 
обале Дунава у данашњој Србији и Румунији, саграђен 
је између 103-105. године. Каструм Диана започет је у 
5. веку и везује се за долазак првих јединица на Дунав. 
Археолошки материјал са ових налазишта, од бедема 
са капијама и кулама, преко војних барака до 

некропола и светилишта, сведоче о времену владавине цара Трајана (98-117.) и културном 
наслеђу које је „завештао“ овом округу и Србији.   
  

На десној обали Дунава, надомак Кладова, налази се и тврђава чује име означава победу 
Ислама ( тур. fetih-освајање,победа). Најпре је 1524. године изграђен Мали град, у тренутку када су 
Турци кренули у напад на градове Северин и Ердељ. Велики град, дозидан два века касније, имао 
је шест камених бастиона и палисадне бедеме. Тврђава је, заједно са још неколико утврђења у 
Србији, 1867. године и коначно предата Србима. Са дивним погледом на Дунав, она представља 
значајан потенцијал за конструисање позорнице или каквог другог простора, којим би се ово 
некада значајно војно упориште начинило још атрактивнијим местом за обилазак. 

 
Прилика да упознате праисторију на дохват је 

руке у Ђердапској клисури, надомак Доњег 
Милановца. Реконструисане прве куће од дрвета, 
звуци природе које можете чути док обилазите домове 
трапезоидног облика са подовима од црвене глине, 
оживеће за Вас културу Лепенског Вира, најстаријег 
седелачког станишта на отвореном у Европи. Насеље 
се лагано промаљало током ископавања у периоду 
између од 1965. до 1970. године. Почетком осме 
деценије 20.века, због изградње једне од највећих  
хидроцентрала у Европи, Лепенски Вир премештен је 
на данашњу, 30 метара нижу локацију, 100м низводно 

Остаци Трајановог моста, Кладово 

Тврђава Фетислам, Кладово 

Лепенски вир, Мајданпек 
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од првобитне. Док су сви остали живели као номади, ова заједница успела је да се организује 
6500. године п.н.е. и остане на истом месту наредних 2000 година. Камене склуптуре од пешчара, 
уједно и најастарија вајарска дела од тог материјала, пронађена су у самим подовима, као и 
гробови који јасно показују да је сахрањивање вршено паралелно са током Дунава. Иза улаза у 
сваки дом налазе се огњиште и жртвеник. Док посматрате аутентичне проналске и слушате приче 
стручног водича гледајући у реку испред Вас, учиниће Вам се да време није наставило да тече и 
да ће се испред Вас, сваког трена, указати онизак човек који клеше лик свог највећег божанства. 

Локалитет Рудна Глава, недалеко од 
Мајданпека, представља развијени центар најранијег 
рударства бакра у југоисточној Европи 7000 година пре 
наше ере, а скупина масивних чекића, такозваних 
батова направљених од речних облутака, једна је од 
највећих икада пронађених у преисторијским 
рудницама бакра у Европи и Малој Азији. Кроз окна 
којим су долазили до рудних жица у Рудној Глави, њих 
укупно 30, врло је лако провирити у свет првих рудара. 
Бројни керамички судови пронађени на локалитету, 
оруђе од костију, амфоре-крчази и жртвеник са главом 
јелена, јединствени су примерци, како начина живота 
ових људи, тако и уметности овог периода на нашим 

просторима. 
На први поглед скромни остаци старе 

топионице, заправо су споменик великом рударском 
насељу које је још у средњем веку било познато као 
Железник, а потом је са доласком Турака обновљен и 
дат му је назив Мајданпек. Топионица, скривена међу 
дрвећем недалеко од Малог Пека, била је педесетих 
година деветнаестог века значајан центар производње 
сировог гвожђа и бакарних руда. Ту, у долини Дебелог 
Луга, до 1859. године радило се на изградњи рударског 
предузећа са постројењима, као и додатним 
стамбеним насељима. Богатство околних шума и вода 
Малог Пека коришћени су као енергетска снага за рад 
тамошњих постројења. Изграђена од камена са спољашње стране, топионица је у унутрашњости 
сазидана од шамотне опеке. Једини преостали елемент топионице, данас је зид облика 
недовршене пирамиде који, баш као и пирамиде широм света, чврсто пркоси времену сведочећи о 
периоду свог настанка и значају рударства за развој заједнице. 

Током обиласка Мајданпека и Доњег Милановца, значајно је видети и Тенкину кућу, 
Капетан Мишин конак који потичу из 19. века, али и колибе у непосредној близини Лепенског Вира 
који представљају карактеристичне споменике народног градитељства мајданпечког краја. 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рудна Глава, Мајданпек 

Стара топионица, Мајданпек 

Колибе крај Лепенског вира и Тенкина кућа, Доњи Милановац 
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На другој страни, док шетате старим језгром 
Неготина имаћете утисак као да Вас сваки наредни 
корак води из једне у другу историјску епоху града. 
Језгро чине централни трг, стара чаршија и оближње 
уличице. Централни део града аутентичан је управо 
због разноликости којом одише: од грађевина 
традиционалног балканског стила, преко 
репрезентативних здања модерног доба која се везују 
за европске стилске утицаје позног 19. века, па све до 
спомен-обележја новије историје. 

На 
пространом тргу у 
центру Неготина, наспрам споменика чувеног хајдук Вељка на 
коњу  (око 1780-1813), налази се нова црква у чијој је порти 
очувана и каменом зидана хајдук Вељкова барутана. Барутана 
је, заправо, једини преостали део утврђења Баба Финке, 
главне осматрачнице срушене 1883. године, значајне по томе 
што је била упориште Вељкове борбе против Турака. Са 
кровом на четири воде и аутентичним дрвеним вратима, 
барутана је у потпуности сачувала свој првобитни изглед. Није 
стога тешко мислима се вратити у време устанка и замислити 
хајдук Вељка како у јеку највећих сукоба узима своје оружје и 
одважно предводи преостале саборце. Довољно је само 

упутити се у Неготин. 
Прича се да Хајдук Вељко није дозвољао да 

се његов портрет наслика не желећи да њиме открије 
свој прави идентитет Турцима. А када је погинуо у 
борби 1813. године, сакривено је његово тело као и 
сама  вест о смрти, како би Турци и даље живели у 
стрепњи и уверењу да ће се Хајдук Вељко, сваког 
трена, супротствати њиховим снагама. Тек касније, 
негде око 1856. године, велики јунак неготинског краја 
сахрањен је непосредно уз стару цркву која због тога у 
народу живи и као Хајдук Вељкова црква. У дворишту 
цркве налазе се и стари гробови интересантног 
изгледа. Конак кнеза Тодорчета, у којем је смештен 
музеј Хајдук Вељка, велелепна је кућа с половине 19. века, која осим предмета инспирисаних 
ликом и делом поменутог јунака, у свом поседу има и предмете покућства из Србије овог периода. 

У Неготину су рођене и две личности од велике важности за културу и науку наше земље. 
Ђорђе Станојевић (1858-1921) био је проминентни српски научник, физичар, астроном, 
метеоролог, професор факултета, као и ректор Универзитета у Београду.  Био је велики пријатељ 
са Николом Теслом, те је значајно истаћи да је, захваљујући том пријатељству, хидроелектрана 
Под Градом на Ђетињи у Ужицу, изграђена свега четири године након Теслине хидроелектране на 

Саборна црква, Неготин 

Споменик Хајдук Вељку, Неготин 

Хајдук Вељкова барутана, Неготин 

Спомен кућа и споменик Стевану С.Мокрањцу, Неготин 
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 Нијагари и то на основу Теслиних принципа полифазне струје 
и Станојевићевих планова. Поред великог научника за Неготин се 
везује и велики уметник, Стеван Мокрањац, диригент и оснивач прве 
сталне музичке школе 1889. године. Мокрањац је уживао велики углед 
у земљи, али и иностранству. О томе сведоче и експонати из поставке 
у његовој родној кући: поред његовог радног стола и столице у 
дуборезу урађеном од стране његове супруге, налази се клавир који је 
композитор добио на поклон од Београдског хора. Наспрам уског 
ходника, у просторији са његовим личним клавиром, налази се диван 
уметнички сточић, поклон од султана након сјајне изведбе турске 
химне Мокрањчевог хора, при посети Истанбулу. Поглед породичне 
слике, свећњак, самовар, и сат из Минхена који је наш славни 
композитор донео са својих студија, оживљавају слику о човеку који је 
прешао дуг пут од младића скромних услова, упорног и борбеног да 
настави школовање, до тога да постане не само велики композитор 
већ и сјајан репрезент свог краја, своје земље и Балкана у свету. 

Надомак Неготина, изграђене још крајем XVIII и почетком XIX века, смештене су пивнице 
које представљају комплекс винских подрума конструисаних тако да се стиче утисак да сте у 
правом, малом винском граду. Омањи тргови, уличице и сокаци између (најчешће) камених 
грађевина воде ка центру у којем се налазе дрво као запис, бунар и сабор, место одржавања 
светковина. У Рогљеву ће Вас дочекати бата Петко причама из историје пивница од времена  
 

 

 

Арсенија Чарнојевића до данашњих дана. Видећете место на којем се хајдук Вељко одмарао са 
својим бећарима, сазнаћете како се прави вино и бићете у могућности да окусите најбоље сорте 
вина, ракије и ликера у региону.  

У  крају у ком је, према легенди, шетао и сам Бог, у Рајачким пивницама, поред аутентичног 
етно-амбијента налази се и једно напуштено гробље, јединствено по својим споменицима који 
својим облицима, орнаментима и декорацијом привлаче пажњу сваког пролазника. У селу Штубик,  
од некадашњих 300, данас је активно тек тридесетак пивница. Интересантно је да су пивнице 
одвојене од села у којима се одвијао свакодневни живот, јер доброо грожђе и вино не трпи 
загађено земљиште које је доносило узгајање стоке. И данас пивнице нису стално насељене већ 

служе само за 
прављење вина. 
Све заједно, 
неготинске 
пивнице 
представљају 
јединствене 
амбијенталне 
целине и 
споменике 
културе у Србији. 
        
 

Споменик Стевану С.Мокрањцу, Неготин 

Рогљевачке пивнице, Неготин 

Смедовачке пивнице, Неготин 

Рајачке пивнице, Неготин 
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Касноантички локалитет Врело у Шаркамену, 
месту недалеко од Неготина, још је један прозор у 
свет владавине римских царева, овај пут Галерија и 
Максимина Даје (293-311.). Пронађени златни накит у 
Маузолеју царице мајке чува се у Народном музеју у 
Београду. Иако није у потпуности истражено, 
налазиште је занимљиво јер представља један од 
ретких резиденцијално-меморијалних комплекса 
лоцираних ван Рима. 

Легенде о Марку Краљевићу и манастиру 
Короглаш вековима живе међу људима овог краја. 
Прича се да је он ту и сахрањен. Посвећен 

Вазнесењу, манастир се налази у близини села 
Милошева, надомак Неготина. Потиче из XV века и 
иако је данас у рушевинама, народ се овде окупља о 
Спасовдану и Ђурђевдану. Поред Короглаша на 
простору Неготина налазе се и средњовковни 
манастир Буково, саграђен за време краља Милутина 
крајем ХIII, почетком ХIV века и манастир Вратна, 
основан у XIV веку и смештен у подножју раскошних 
Вратњанских капија које се уздижу високо изнад 
кањона реке Вратне.                    

Посету центру округа – Бору, можете започети 
обиласком репрезентативних рударских експонати 
техничке природе који су разбацани по граду. Парна локомотива, флотациона машина и камион 
дампер чији је пречник гуме три метра, само су неки од елемента који нас уводе у историју 
рударства града Бора. За Бор и његову рударску традицију значајни су Фрањо Шистек и Ђорђе 
Вајферт као утемељивачи модерног рударства код нас, почетком XX века. 

Недалеко од Бора налази се и Брестовачка бања, једна од најстаријих бања у Србији. Ту су 
смештени дворац  Александра Карађорђевића (1856), конак кнеза Милоша (1837), као и турско 

купатило (хамам), те бања представља идеално 
свратиште за оне који воле XIX век српске 
историје.   

Не би требало заборавити ни влашку 
магију и све чудесне приче које боје регион 
мистичношћу. Разнолика културна богатства 
борског округа као мозаик, сва заједно, дају 
јединствену слику о прошлости и наслеђу овог 
краја. Изаберите бар један од путева културе и 
историје које су за Вас градили мамути, Римљани 

или Мокрањац. И крените на сам исток Србије. 

 

Археолошки локалитет Врело, Шаркамен, Неготин 

Манастир Вратна, Неготин 

Локомотива, трг и дампер у Бору 

Брестовачка бања у Бору 

Брестовачка бања код Бора 
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Браничевски oкруг 

Оног тренутка када крочите у Виминацијум, 
смештен на дванаестом километру од Пожаревца, 
започеће Ваша несвакидашња авантура и повратак 
у доба Римљана. На путовању кроз округ, готово је 
немогуће не зауставити се поред Голубачке 
тврђаве када се нађете у њеној близини, не застати 
и не дивити се погледу на широк Дунав који се са 
ње пружа. Уз ова два репрезентативна културна 
богатства, Браничевски округ се може похвалити 
чињеницом да је изнедрио светски познату 
сликарку, као и тиме да је у XVIII веку био 
ʺдомаћинʺ при потписивању једног од битнијих 
споразума у светској историји.  

У самом центру округа, Пожаревцу, рођена је Милена Павловић-Барили (1909-1945), која 
након школовања у Београду и  Минхену напушта Југославију  и одлази у Европу где излаже са 
уметничком елитом тог времена. Галерија Милене Павловић-Барили смештена је у њеној родној 
кући, на тај начин упознавајући посетиоце са животом и делом ове сјајне уметнице, представнице 
надреалистичног романтизма. 

У Пожаревцу се налази и Етно-парк Тулба са 
својих осам објеката традиционалне народне архитектуре. У близини се налази и шатор којим се 
дочарава амбијент из 1718. године када су Венеција и Аустрија са једне и Османско Царство са 
друге стране, потписали чувени Пожаревачки мир. 

Још један парк у ценру округа, истиче се са тачно 441 дрво брезе из Русије засађених у 
знак сећања на 441 погинулих руских официра и војника на територији овог округа у Другом 
светском рату.  Њима је, као и родољубима, партизанима и симпатизерима НОБ-а, подигнут 
споменик у спомен-парку Чачалица. Сам парк је заправо део излетишта, смештеног на брду, на 
надморској висини од 200м. 

Након што је Окружна власт пет година 
сакупљала новац за изградњу здања Началства у 
Пожаревцу, објекат је подигнут 1888-1889. године под 
утицајем бечког академизма. Било је то време када је 
млада српска краљевина покушавала да се уклопи у 
актуелне европске културне токове. Значај ове зграде 
лежи управо у  чињеници да својим стилом, декором и 
монументалношћу представља новитет у изградњи 
јавних грађевина у XIX веку у Србији. Данас је у њој 
смештена Скупштина општине града, а испред саме 
зграде налази се уређени парк, који датира још из 1894. 
године.  

  

Тврђава Голубачки град, Голубац 

Улаз у Галерију М.П.Барили, Пожаревац 

Етно парк Тулба, Пожаревац 

Улаз у галерију М.П Барили, Пожаревац 

Зграда Началства, Пожаревац 
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Последња археолошка истраживања Виминацијума и рестаурација некадашње престонице 
Горње Мезије (територија данашње Србије) из V века, јединствен су времеплов који Вас на 
аутентичан начин упознаје са римском културом са ових простора. Остаци града и војног логора у 
Костолцу, потом  и аквадукти, занатски центри, градске терме, некрополе и велики број различитих 
предмета,  уводе нас у свет некада давно присутан у овом значајном војном, административном а 
од IV века и важном епископском центру на обалама реке Млаве. Одевени у тоге, кустоси ће Вас 
провести кроз Виминацијум и приближити Вам римску историју чији ћете дух, без сумње, моћи и 
сами да осетите. 

 
Судећи по пронађеном Диоклецијановом 

новчићу, металрушко насеље Краку Лу Јордан 
код Кучева,  још један споменик из античког 
периода, потиче са краја III века нове ере. Овде 
се вршила прерада руде бакра и гвожђа и у ту 
сврху саграђене су различите металрушке 
просторије за потребе рудара и металурга. 
Велики судови за жарење руде као и многобројне 
алатке и рударске лампе пронађене на овом 
локалитету, сачувани су као сведочанства о 
раним експолоатацијама руде у источној Србији.   
        Смештена на самом улазу у Ђердапску 
клисуру још у XIV веку, Голубачка тврђава се састоји од девет добро очуваних кула и бедема који 
их спајају тако да прате концепцију каменитог обронка на ком се налазе. За њу су се кроз историју 

борили  и Угари и Турци 
све док 1867. године није 
и коначно предата 
српском кнезу Михаилу.  

Занимљиво је 
погледати два утврђења 
у непосредној близини у 
Великом Градишту, 
турско и римско, и 
створити слику о томе 
како су  различите војске, 
у различитим 

историјским епохама, организовале своја утврђења и одбрану. На високој стени, тик уз Дунав, 
римску тврђаву Рам обновио је Бајазит II 1483. године. Опасана ровом са једне своје стране, 
састојала се од четири куле, а свака од њих имала је приземље и три спрата. Ледерата, саграђена 
на платоу изнад реке крајем I века н.е, такође је поседовала куле и ров који се сачувао до данас. 
Највећу разлику,свакако, представљају отвори за топ на Рамској тврђави које Тројан и Диоклецијан 
у своје време, нису били у могућности да изграде. 
           

Археолошко налазиште Viminacium, Костолац, Пожаревац, 

Пожаревац 

Археолошко налазиште Краку Лу Јордан, Кучево 

Тврђава Рам, Велико Градиште 
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У Браничевском округу налази се и неколико 
истакнутих цркава. У Жагубици, смештена у 
Тргу, једном од најстаријих средњовековних 
насеља у Хомољу, Тршка црква посвећена је 
Рођењу Богородице. Иако се не зна тачна 
година изградње, сматра се да је настала у XIII 
веку, највероватније за време краља Драгутина 
и то под именом Свети Никола. Честе поплаве 
оближњих река као и напади Турака условили су 
неколико рушења цркве која је у наредним 
вековима вишеструко обнављана. Данас је 
претворена у манастир и у њој се налази 

сестринство. 
         Зидана од камена, на кречњачкој стени, у 
близини Кучева, недалеко од Петровца на Млави, 
црква Успења Пресвете Богородице, при манастиру 
Витовница, задужбина је српског краља Милутина. 
Једноставне спољашњости и са крстом у основи, 
датира из 1289-1291. године и по градитељском стилу 
припада српско-византијској архитектури. Значајна је 
чињеница да је после обнове Пећке патријаршије 
1557. године управо Витовница представљала центар 
културе и духовности овог дела Србије. 

  Oстаци 
цркве 
Благовештење налазе се на платоу источно од велике 
увале, на улазу у Горњачку клисуру. Црква припада 
познатој моравској школи и потиче из XIV века. 
Пролазом са северне стране стиже се у испосницу  у 
којој се налазе две просторије: мања је представљала 
пекару а већа је служила за преписивачку делатност. 
Чувено "Радослављево јеванђеље"  настало је баш у 
цркви Балговештење. Претпоставља се да је уништена 
за време рата између турске и аустријске војске (1683-
1699).  

Још  један етно-амбијент и специфично 
културно добро, налази се у селу Бистрица код 
Петровца. Први пут се помиње у повељи кнеза Лазара 
из 1379. године. Настало у средњем току истоимене 
реке, омогућило је својим сељанима да користе 
благодети ове брзе планинске воде и изграде 
воденице и ваљавице на њој. Десет воденица 
једноставне конструкције настајало је у периоду од 
друге половине XIX века па све до времена након 
Другог светског рата. Свих десет представљају 
скромне грађевине без украса, са омањим прозорима и 
четвороводним крововима, а раде на принципу 
хоризонталног воденичног кола. Две ваљавице, у којима се врши обрада сукна, такође су 
једноставне израде, такозване полубрвнаре. Ови комплекси данас више немају као примарну улогу 
у производњи брашна и сукна. Упркос томе, они представљају аутентичне етно-амбијенте и као 
такви пружају могућност за развој сеоског туризма.   
  Виминацијум, (етно) паркови, тврђаве и јединствени верски објекти, обележја су културне 
понуде  Браничевског краја. Од центра округа, смештеног између три реке: Дунава, Велике Мораве 
и Млаве, упутите се у његове остале крајеве и откријте лепоту културних блага овог дела Србије. 

Тршка црква, село Трг, Жагубица 

Манастир Витовница, Петровац на Млави 

Манастир Благовештење, Петровац на Млави 

Ваљавица у Бистрици, Петровац на Млави 



125 
 

Јабланички округ 

Прве асоцијације на Лесковац, центар Јабланичког округа, вероватно би биле везане за 
надалеко познате гурманске специјалитете и Роштиљијаду, за боема, певача народне музике Тому 
Здравковића (1938-1991) или пак народног хероја, учесника Народноослободилачке борбе, Косте 
Стаменковића (1893-1942). Обиласком јабланичког краја, почев од  вредног античког наслеђа 
Царичин Град, преко значајних манастира, до неколико репрезентативних примера кућа балканског 
типа из XIX века, упознаћете се и са осталим наслеђем значајног дела Србије.   

 Iustiniana Prima утврђен је град цара Јустинијана изграђен у VI веку. О томе колико  
импресивно је налазиште говори чињеница да је то био град који је имао најсавременију 
водоводну мрежу и канализацију тог доба. Заједно са осталим налазима: широком улицом са 
тргом, епископском базиликом, црквама, приватним кућама, двором на Акропољу и многим другим 
јавним грађевинама, стиче се јаснија слика о граду и постаје јасно због чега је представљао велики 
градитељски подухват тог периода. Многобројни археолошки проналасци ( мозаици,калупи за 
ливење накита, трозубци, фрагменти статуе, длета...) значајни су утолико што омогућавају 
реконструкцију свакодневни живот једног  античког града на нашем тлу, пружајући тако и нова 
сазнања о урбанизму тог времена.  

       
  Иако на први поглед сачињени од једноставних грађевина и скромних околних објеката, 
комплекси манастира у Јабланичком округу, недалеко од Лесковца,  представљају целине од 
великог културно-историјског значаја. Најчувенији од три комплекса, Јашуњски манастири, састоје 
се од две богомоље, женске цркве Ваведења Богородице и мушког манастира св. Јована Претече. 
Њега је 1517. године саградио Јован Кантакузин са браћом, док је женску цркву подигла монахиња 
Ксенија са трима сестрама. Запустео манастир Рударе чине црква св. Параскеве и оближњег 
конака, док је целина у Чукљенику сложенија: поред цркве св. Јована изграђене у XVII веку, у 
оквиру комплекса постоје још параклис, затим стари конак и воденица-поточара. Занимљиво је да 
је манастир у Чукљенику старији од села у ком се налази.  

   

Кућа Шоп Ђокића у Лесковцу датира из прве половине XIX века. Истиче се диванханом на 
спратном делу као и декорацијама у дуборезу на долапима и нишама, оградама од степеништа, 
таваницама, оквирима врата и прозора. Гигина кућа, у Власотинцу, која је име добила по надимку 
наследника власника овог здања богатог власотиначког трговца Стојана Стојилковића, потиче из 

Археолошко налазиште Iustiniana Prima (Царичин град), Лебане 

Црква св.Јована Претече, Јашуњски манстири, Лесковац  

Комплекс манстира Рударе, Лесковац  
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средине XIX века. Значајна је по томе што представља 
споменик културе аутентичан за стару градску средину 
југа Србије под турском влашћу. Још једна од 
преосталих сведока старог Лесковца из XIX века је и 
кућа Пиксле, сада Градски народни музеј. Палата 
Сотира Илића у самом центру града, јединствена је 
грађевина с почетка XX века и прати је занимљива 
прича о настанку и породичној традицији. 
 Културна добра јабланичког краја нераскидиви 
су део културног феномена познатог као ʺјуг Србијеʺ. 
Живот и навике другачије од оних које се сусрећу у 
осталим деловима земље, управо су због тога и 

примамљиви туристима. Приликом посете Јабланичком округу никако не би требало заобићи 
хидроелектрану Вучје, недалеко од Лесковца, на реци Вучјанки. Ова ХЕ, сада део свестске 
баштине у области електротехнике, ради већ 108 година. Смештена испод планине Кукавице, на 
планинској реци, сведок је великог, раног достигнућа наших индустријалаца.  

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Манстирска целина у Чукљенику, Лесковац  

Кућа Боре Димитријевића Пиксле, Лесковац  

Кућа Шоп Ђокића, Лесковац  

Гигина кућа, Власотинце  

Хироелектрана Вучје, Лесковац  
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Нишавски округ 

  Ниш, град у којем су прошлост и садашњост у интеракцији 
која као резултат има спој оријенталног и модерног амбијента, 
центар је Нишавског округа. Дух старе, ʺтурскеʺ Србије коју смо 
могли да наслутимо у филму Зона Замфирова и читамо у делима 
Стевена Сремца (1855-1906) сусреће се са савременим токовима 
предвођеним међународним џез фестивалом Нишвил. Прошетати 
Казанџијским сокачетом у ком се налазе зграде-споменици из 
XVIII века док читате поезију једног од најпознатијих српских 
песника ХХ века Бранка Миљковића један је од начина да се са 
овим градом упознате. Ниш, место у коме је рођен чувени римски 
цар и реформатор Константин I Велики, од најранијих времена 
имао је велики историјски значај који се настављао кроз векове. О 
томе сведочи културно наслеђе и добра која су, у овом округу, 

концентрисана у центру округа и околини. 
           Баш у предграђу Ниша, почетком четвртог века, саградио је први хришћански цар 
Константин велики резиденцијални комплекс са мноштвом вила – Mediana. У Медиани су боравили 
римски цареви при посети Нишу, а о њеној раскоши сведоче нам  скорашња археолошка 
истраживања: 80 различитих грађбевина са различитим декоративним елементима, мала 
ранохришћанска црква са Христовим монограмом од мозаичких коцкица, мање сеоско насеље и 
привредни објекти само су неки од елемената који нам посетом овом налазишту дочаравају златна 
времена “српске” антике.  

 

Рановизантијска гробница, 
јединствени пример те врсте споменика 
културе у Србији, смештена је на десној обали 
реке Нишаве. Сазидана од опеке а изнутра 
исликана техником al fresco, својим 
декорацијама омогућава одређивање времена 
из ког датира с обзиром на то да је гробница 
опљачкана још у античком периоду и да нису 
сачувани предмети од значаја. Тако нам 
Христов монограм и осликана рајска ограда 
као и стојеће фигуре апостола Петра и Павла 
имплицирају период настанка од средине  IV 

до половине V века. Када се степеништем спустите у гробницу, видећете четири гробна места и на 
зиду исликане фигуре за које се претпоставља да су портрети особа ту сахрањених.   

 Иако се на први поглед чини да представљају тек скромне напуштене локалитете, 
Курвинград, Балајнац и Хумска чука, сваки за себе, казују по једну своју причу. Још увек 
недовољно проучен Курвинград код Ниша, подигнут је за време кнеза Лазара на темељима 
римског и византијског уређења. Његове преостале  зидине сведоци су како разарања града од 
стране Турака 1413. године тако и повратка у српске руке када га је султан Мехмед вратио деспоту 
Стефану Лазаревићу. Кулина-Балајнац заправо је остатак омањег византијског утврђења из V-VI 

Стеван Сремац и 

Калча,Ниш 

Археолошко налазиште Mediana,Ниш 

Рановизантијска гробница,Ниш 
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века на којем је пронађен аутентични примерак 
римске културе, један бронзани портрет. 
Претпоставља се да он представља или жену цара 
Јустина I Еуфимију или Теодору, Јустинијанову жену. 
Најстарије од ова три налазишта, Хумска Чука из 
друге половине III века пре наше ере, својевремено је 
важило за један од кључних насељених центара овог 
краја. Ту су пронађени остаци такозване бубањске 
културе: пехари, зделе, тањири и амфоре. Поменути 
споменици стога доприносе различитости културне 
понуде наше земље и значајни су за реконструкцију 
ране историје овог региона.   

Ако је борба за ослобођење српског народа симбол почетка XIX  века српске историје, онда 
су Ћеле-кула и Чегар споменици који о том периоду најверније сведоче. Гранитни споменик у 
облику куле на брду Чегар, као попришту битке из 1809. године, подигнут је 1927. поводом 
педесетогодишњице ослобођења Ниша. Ћеле кула изграђена је од глава српских војника те исте 
1809. године након битке на Чегру. Џелати који су на захтев Хуршид-паше одсечене главе са бојног 
поља донели у Ниш, саградили су кулу желећи тако да застраше рају и спрече даље буне и 
устанке. Овај споменик, иако сведок страдања, у исто време је и оличење борбености српског 
народа.                                                                                                                      

 

Два споменика културе, упркос томе што 
су створена у различитим временским 
периодима и од стране две противничке стране, 
као заједничко имају исту намену: одбрану од 
непријатеља. Нишку тврђаву су Турци подигли 
почетком XVIII века на остацима византијског 
утврђења како би се зауставили аустријски 
продори на југ ка Цариграду. Ровове и шанчеве 
у Делиграду ископали су српски устаници 1806. 
године у циљу одбране против Турака.  Док су 
Шанчеви само делимично сачували 
аутентичност, Нишка тврђава данас је једна од  

најочуванијих фортификација на Балкану. Њена унутрашњост је адаптирана тако да се користи у 
различите сврхе: од зграде Арсенала где је смештен Уметнички павиљон, преко старог затвора 
прилагођеног потребама истраживачког центра Наисус до Летње позорнице на простору тврђаве у 
којој се сваке године одржавају различити фестивали. 

Високи зидови и бодљикаве жице, две осматрачнице и стражарница, нису спречили 105 
заробљеника нишког логора да 12. фебруара 1942. године остваре свој план о бекству. Овај 
јединствени догађај у време поробљене Европе током II светског рата, десио се у овом 
нацистичком концентрационом логору, тада најозлоглашенијем у Србији. Кроз зграду која је 
изграђена 1930. године служећи првобитно као војна касарна, прошло је више десетина хиљада 
Срба, Јевреја и Рома. Одласком у Нишки логор, садашњи музеј “12. Фебруар”, бићете у прилици 
да видите слике заробљеника, писма која су писали живећи у суровим условима као и поруке које 
су остављали на зидовима ћелија у којима су обитавали. У истом периоду, на узвишењу Бубањ 

Курвинград,Ниш 

Ћеле-кула,Ниш Споменик на Чегру,Ниш 

Улаз на Тврђаву,Ниш 

Курвинград,Ниш 
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југозападно од Ниша, десила су се масовна стрељања Срба, Јевреја и Рома од стране немачких 
нациста. У време од јануара 1942. год. до септембра 1944. године убијено је око 12 000 људи што 
ово место чини стратиштем највећих нацистичких злочина у нашој земљи. Монументални комплекс 
на брду Бубањ у знак сећања на стрељане жртве, подигнут је 1963. године. Три песнице различите 
величине  представљају симбол мушке, женске и дечије руке које пркосе непријатељу због тога 
што су стрељане и читаве породице. 

 

        

Поред свог оријенталног духа и значаја који као такав поседује, град Ниш истиче се и трима 
зградама модерног доба. У згради Пастеровог завода саграђеној 1900. године основана је прва 
здраствена установа за превентивну медицинску заштиту на Балкану. Зграда старог Началства 
данашњи изглед добила је 1935. године и својим димензијама као и стилским карактеристикама 
представља најмонументалнију јавну грађевину  у Нишу. Зграда Официрског дома била је 
првобитно кафана Булевар, а затим и сцена позоришта Синђелић што ју је чинило средиштем 
културног и друштвеног живота Ниша крајем XIX века. У наредном веку, на почетку I светског рата, 
Официрски дом добија на још већем значају након што је у њему изгласана Нишка декларација 
1914. године и усвојена Нишка резолуција наредне године.  

 
       Када су у питању верски објекти, занимљиво је да су 
Дубровчани који су цркву посвећену светој Тројици у 
Горњем Матејевцу код Ниша у XVI веку присвојили као 
своју богомољу, заслужни што је она данас познатија као 
Латинска црква. Малих размера и без трагова зидног 

сликарства, ова 
црква значајна је јер 
представља један 
од ретких 
примерака 
архитектуре 
преднемањићког 
доба. Још једно скромније културно добро управо је и 
црква Христовог Вазнесења на обронцима Суве планине. У 
њеној унутрашњости су, међутим, сачувани фрагменти 

Логор 12.фебруар,Ниш 

Споменик на Бубњу,Ниш 

Зграда Пастеровог завода,Ниш Зграда старог Началства, Ниш 

Латинска црква, Матејевац, Ниш 

Манастир Липовац, Алексинац 
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живописа из XVII века чији су композиција и колорит дело непознатог талентованог сликара.   
         Липовачки град, замак непознатог велможе из XIV 
века недалеко од Алексинца, представља целину у 
чијем се оквиру налази  и манастир са црквом св. 
Стефана. Српски кнежеви Вук и Стефан Лазаревић 
подарили су манастиру винограде, да би у XIX веку био 
саграђен и конак, у XX веку придодат и тежак звоник а 
тада је и читава унутрашњост поново исликана. Нешто 
скромнији је манастир у Сићевачкој клисури посвећен 
Богородичином Ваведењу. Иако скромнијих размера, 
живопис ове богомоље један је од квалитетнијих 
сликарских достигнућа овог доба. Оно по чему је ова 
клисура позната је и 103 године стара хидроелектрана 
ʺСвета Петкаʺ у чијој се близини налази преко 30 светилишта, уз саму реку Нишаву.   
 Поред упознавања богатог културног наслеђа Нишког округа, радознали туриста би 
вероватно желео да сазна и да ли се српска слава у овом крају заиста слави три дана, баш као код  
господин Ивка и да ли још увек постоје љубавне приче, попут оне из Сремчевог романа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хидроелектрана Света Петка, Сићевачка клисура 
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Пчињски oкруг 

              Врање, најлепше осликано у делима ʺКоштанаʺ и ʺНечиста крвʺ Боре Станковића (1876-
1927) и најбоље дочарано кроз трубе и мелос Бакије Бакића (1923-1989), најрепрезентативнији је 
град српског ʺврелогʺ Југа. Познат као град љубави као и  по ʺнемирномʺ духу својих становника, 
Врање представља центар Пчињског округа. Жути цвет симбол је овог града, а на самом грбу 
налази се Бели мост- Мост 
љубави, споменик велике, 
али несрећне љубави 
између туркиње Ајше и 
српског пастира Стојана.     

 Најзначајнији 
споменик културе овог 
краја је свакако 
импозантан комплекс 
манастира Прохор 
Пчињски и несвакидашњи 
природни амбијент  у коме 
се налази.  Овај је 
споменик је, без сумње, један од најистакнутијих сакралних објеката у нашој земљи. Предање 
казује да је манастир подигао византијски цар Роман IV Диоген  у XI веку и посветио га св. Прохору 
Пчињском, значајном словенском мисионару. Краљ Милутин обновио је стару богомољу у XIV 
веку. Већ у XV веку манастир је претрпео  разарања од стране Турака, али је ипак наставио да 

живи, негујући чак  и сликарску школу. У наредним 
вековима, манастирска црква је опстајала и била 
обнављана. На тај начин, Прохор Пчињски имао је 
велику улогу у очувању верског и културног 
идентитета српског народа. Фреске осликане у 
манастиру у XV и XVI веку сматрају се сликарским 
делима од велике вредности. У XIX веку 
саграђена су два конака, при чему је један од њих, 
Врањски конак, други по величини  конак у оквиру 
Српске православне цркве. Посета овом 
манастиру за многе представља посету оази 
мира, смештеној надомак Врања, поред реке 

Пчиње.  
Обе 

цркве од 
великог 
значаја у 
Пчињском 
округу 
посвећене су 
Богородици. 
Црква св. 
Богородице 
недалеко од 

Владичиног Хана, припада рановизантијском градитељству VI века, али бива дограђена најпре у 
XVII а онда и у XIX веку. Донедавно парохијална црква, данас представља католикон женског 
манастира. У месту Вражји камен налази се и друга Богородичина црква за коју се верује да потиче 
из XIV века. 

Бели мост, Врање 

Манастир прохор Пчињски, Бујановац 
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Пратећи трагове оријенталне културе на југу 
Србије, стижемо до Старог амама и Пашиних конака. 
Мало је других културних добара на овом простору 
који могу верније да дочарају живот "на османски 
начин". Амам, као аутентично турско здање, подигнут 
је крајем XVII века, од камена и опеке. Унутрашњи 
простор чинили су свлачионица, место за купање- 

halvet, као и 
резервоар за 
воду- hazne. 
Куриозитет је 
чињеница да је 
амам у једном тренутку користио и као крематоријум у којем 
су Турци спаљивали живе зулумћаре и хајдуке. Пашини 
конаци, данас Народни музеј Врање, датирају из 1765. године 
и класичан су пример балканско-оријенталне архитектуре. 
Подељен на селамлук и харемлук (тј. мушку и женску зграду), 
овај споменик културе истиче се и великим холовима, богато 
декорисаним 

таваницама и оџаклијама, просторијама у којима су се 
ложиле пећи. Амбијент који ова два објекта осликавају, само 
је део наслеђа који које нам је време пре 1878. године и 
коначног одласка Турака из Врања, оставило у еманет.  
         Легенда каже да је Марко Краљевић, борећи се против 
Турака, у једном тренутку морао да се преда. Планина на 
којој се заплакао названа је Плачевица односно Пљачковица, 
а током повлачења, прошавши поред цркве св. Тројице 
зауставио се и прекрстио, те су ту планину назвали 
Крстиловица. Управо између ове две планине налази се 
Марково кале (тур. кале-тврђава), средњовековни утврђени 
град, који потиче са краја XIV или почетка XV века. Смештен 
на гребену, саграђен је од ломљеног камена и опасан 
бедемима. 
 Још једно значајно кале налази се код Бујановца, у 
селу Кршевица. Откривени су остаци урбаног насеља из IV и 
III  века п.н.е. Кале Кршавица захватало је око пет хектара и налазило се у моравско-вардарској 
долини, важној вези изеђу средње Европе и Грчке. 

А уколико пожелите да осетите дух оног Врања које је у својим делима описао Бора 
Станковић, упутићете се у Баба-Златину улицу, у доњи део старе врањске чаршије. Својом 
архитектонско-урбанистичком конструкцијом, ова улица која је добила име управо по Бориној баки, 
приказује Врање са краја XIX века, из периода када је град почео интезивније да се развија. У њој 
се налази и музеј-кућа нашег великог писца Боре Станковића, саграђена у балканско-оријенталном 

стилу, 1855. године. Кућу занимљивом чине спољни 
доксат који је служио за седење и разоноду, као и 
дугачка стреха, дрвена капија, калдрма, шимшир и 
винова лоза. Још један бисер тог истог балканско-
оријенталног стила је кућа (Миодрага) Влајинца, 
изграђена 1848. године. Поред тога што је прва 
српска кућа на два спрата, ово здање представља и 
прво освећено породично здање у Врању. Не само 
својом лепотом, ова два објекта истичу се и својом 
културно-историјском вредношћу, и као таква 
незаобилазна су свратишта при свакој посети 
Врању.  
         Репрезентативни пример монументалне 

архитектуре у Србији са почетка двадесетог века, зграда старог Начелства дело је архитекте 

Стари амам, Врање 

Стари амам, Врање 

Унутрашњост Харемлука, Врање 

Марково кале, Врање 

Спомен-кућа Боре Станковића, Врање 



133 
 

Петра Поповића и саграђена је 1908. године. Као изврсни познавалац српске средњовековне 
архитектуре, Поповић је ово здање градио у стилу цркве Лазарице у Крушевцу, задужбине кнеза 
Лазара. Данас је ова зграда један од симбола града Врања.   
 Занимљиво је поменути и хидроелектрану 
ʺЈелашницуʺ из прве половине XX века, која и даље 
ради али се до ње долази уским каналом погодном за 
пешаке или магарце, као једино могуће транспортно 
средство. 
  A када након обиласка јединственог Прохора 
Пчињског, а потом и балканско-оријенталне 
архитектуре одлучите да у Врању уз звук трубе и 
самсу - празну пите, преливену киселим млеком уз 
додатак белог лука, употпуните доживљај југа Србије, 
то постаје несвакидашње искуство. Уколико и 
претерате у добром  расположењу, не брините: Оно 
што се деси у Врању...тамо и остаје. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Део зграде старог Начелства, Врање 
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Пиротски oкруг 

Пирот ћете пронаћи на природној међи између Србије и Бугарске, у природном парку Стара 
Планина, а препознати по пиротској шари са чувених народних ћилима.   

 
И данас Пиротом круже приче да ни 

имућнији Турци нису имали тако помпезне куће 
каква је била Кућа малог Ристе, изграђена 1848. 
године. Саграђена у балканско-оријенталном 
стилу, његову кућу чинили су подрум, приземље 
и спрат. Док је приземље било "резервисано" за 
свакодневницу, спрат се користио за пријем 
виђенијих гостију и слављење славе. Аутентични 
ентеријер испуњен је долапима у дуборезу. Као и 
код осталих српских кућа овог времена и у 
Ристином дому постоје скришница и кандил соба. 
По (српском) обичају, у кандил соби је, окренут ка 
истоку, стајао иконлук и горело је кандило у време празника. Кућа Христић је 1966. године 
адаптирана за потребе Музеја Понишавља.   

      По једном од предања, зграда Бела 
Мачка изграђена је 1859. године због 
потребе да се сместе турски бегови на 
својим обавезним пропутовањима кроз 
Пирот. Као најугледнија од три здања која 
се налазе на истој адреси, она је добила 
име по надимку претка свог данашњег 
власника. Како је грађена за богатог 
српског трговца, истиче се лепим дрвеним 
ентеријером чије су дрвене резбарије 
богато и вешто израђене. 

Пиротски (Момчилов) град представља 
утврђење уз десну обалу реке Бистрице. Ова 
средњовековна тврђава изграђена за време кнеза 
Лазара и деспота Стефана Лазаревића, служила је 
Турцима као војно упориште све до XIX века.  

На пола пута између Ниша (Naissus) и 
Софије (Serdica), на територији данашње Беле 
Паланке, налази се Ремезијана (Remesiana), 
античко утврђење смештено на Војничком друму 
(Via Мilitaris). Иако присутно још раније, за време 
цара Трајана ( 98-117.) ово насеље добија статус 
града. У наредном периоду његов значај расте, све 

Једна од соба Музеја Понишавља у Пироту Настајање једног ћилима и чувених „пиротских шара“  

Кућа Малог Ристе, данас Музеј Понишавља, Пирот 

Кућа Беле Мачке, Пирот 

Кула Момчилов град, Пирот 
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док у IV веку коначно не постане средиште епископије. Базилика, виле, некрополе и друге античке 
грађевине откривене на овом налазишту, дочаравају нам структуру једног касноантичког града на 
територији Србије. 
      За настанак два манастира овог округа везују се имена браће Дејановић, сестрића цара 
Душана. Манастир Св.Ђорђа, познатији као манастир Темска, налази се у истоименом селу 
надомак Пирота. Иако се верује да су је браћа саградила у XIV веку на остацима богомоље из XI 
столећа, данашња црква потиче из XVI века. Фреске су осликане 1576. године, а припрата датира 
из 1654. године. Овај манастир имао је велики (просветитељски) значај средином XIX века,  

 
нарочито у време интезивних борби против Турака. Недалеко од Димитровграда, у селу Поганово, 
налази се манастир из XIV века са истим именом. Посвећен св. Јовану Богослову, сматра се да је 
за ктитора имао Константина Дејановића чија је ћерка Јелена (иначе жена византијског цара 
Манојла II Палеолога) наставила да се стара о очевој задужбини након његове смрти 1395. године. 
Живопис у Поганову исликан је накнадно, 1499. године.    

Цркву-маузолеј посвећену св. Николи подигла је властеоска породица у селу Станичењу 
код Пирота. Из фреско-натписа унутар богомоље сазнајемо да су Арсеније, Јефимија и Константин 
(и још један члан чије је име избрисано) изградили и осликали ову цркву 1331-2. године. Иако 
представља скромну, једнобродну грађевину, карактеристична је по својој галерији са 10 портрета 
од којих је 4 лика умрлих. Пронађено је око стотинак гробова,а у једном од њих и јединствен комад 
средњовековне одежде, везене златом. На једном делу тог комада чита се име цара Ивана 
Александра, стога се претпоставља да је та одежда била царев поклон овом покојнику. 

Осим занимљивог путовања кроз Пиротску котлину и околину и упознавања њихове 
културе, у Пироту можете да пробате познату Пиротску равну кобасицу и старопланински 
качкаваљ, али и да откријете да ли су Пироћанци, као што народ досеткама преноси деценијама, 
помало шкрти људи, или пак веома гостопримљиви и топли. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Манастир Поганово, Димитровград Манастир Темска, Пирот 
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Подунавски округ 

        Чудесни Дунав, који је још Херодот (484. п. н. е. ― око 425. п. н. е.) назвао „божанском 
реком”, природна је граница наше земље са Румунијом и како само име предочава, најзначајнија 
одлика Подунавског округа. Овај округ, предвођен Смедеревом као својим центром, може се 
похвалити значајним бројем верских споменика културе, као и тврђавом-градом у Смедереву која 
је јединствени сведок турбулентне историје овог краја. 

Након што су Угари заузели Београд 1427. године, српски деспот Ђорђе Бранковић започео 
је 1428.  изградњу нове престонице у Смедереву. Утвђени двор саграђен је током наредне две 
године ( 1428-1430.), а наредних девет година градио се 11 ха велик Велики град (1430-1439.). 
Турци успевају да је освоје 1459. године и одлучују да додају топовске куле и спољашњи бедем. 
Војну функцију је тако сачувала до времена два светска рата када је у великој мери оштећена, али 

и данас наставља да живи у првобитној констукцији. 
Легенда говоре о закопаном благу у подземним одајама до 

којих се долази тајним улазом у 
Дунаву.       

        

Иако не постоје тачни подаци о томе када 
је Стара црква у Смедереву  настала и ко је био 
њен ктитор, архитектура и живопис враћају нас у 
време Моравске школе и деспота Ђурађа Бранковића. Живопис који је урађен у техници al fresco 
осликава се у стојећим фигурама светих отаца, пустињака, две женске фигуре: Марија Египћанка и 
преподобна Параскева, сценама Христовог страдања као и Христових  и Богородочиних великих 

празника. У куполама су сликани пророци, небеска 
литургија и Христос Пантократор. Нарочиту пажњу 
изазива илустрација 149. псалма на којој су приказани 
разни музички инструменти из средњег века. Уз цркву 
се налази гроб Димитрија Давидовића, “оца српског 
новинарства.”   

У згради некадашњег Среског начелства 
саграђеног између 1886–1888. данас је смештен 
Окружни суд. Са елементима класицизма и 
ренесансе, представља једну од првих важнијих 
грађевина у Смедереву. Налази се на главном 
градском тргу. 

Смедеревска тврђава,Смедерево 

Унутрашњост Старе цркве, Смедерево 
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Изграђена уз некадашњи Цариградски друм, 
механа породице Младеновић у Сараоцима недалеко 
од Смедерева датира из друге половине деветнаестог 
века. Сматра се да је 30тих година првобитно 
представљала поштанску станицу, такозвану 
мензулану, у којој су се у Османском царству чували 
одморни коњи за поштаре (татаре).                                                                                                                                                                 

У  Старом селу, недалеко од Велике Плане, 
подигнута  је 1818. године црква брвнара посвећена 
Преносу моштију св. Николе. Сматра се да је њен 
настанак, како и само име говори, чин покајања једног 
српског кнеза који је био саучесник у убиству свог кума 

Карађорђа. Црква је претворена у манастир Покајницу 1954 године.  
 
 

        Управо је у Радовањском Лугу недалеко од Велике Плане 
убијен Карађорђе, вођа Првог српског устанка. Кнез Милош 
наредио је пандуру Николи Новаковићу јула 1817. да јатаганом 
одсече Карађорђеву главу, а његовог писара Наума убије пушком. 
Након тога их је сахранио без глава, 
које су по наређењу кнеза Милоша 
отпремљене у Цариград, с намером да 
се задобије поверење Порте. Док је сам 
гроб обележен мермерном плочом са 
текстом и дрвеним крстом, недалеко од 
њега саграђена је 1936. спомен-црква 
посвећена Св. архангелу Гаврилу.  

          Много је легенди о настанку имена манастира Копорина, 
посвећеног деспоту Стефану Лазаревићу и саграђеног у време 
његове владавине (1389–1427). Тако нам једно од објашњења 
указује да је назив добио по оближњој Копоринској реци. 
Смештен је у ували, недалео од Велике Плане, окружен шумом, 
њивама и виноградима. Не зна се поуздано када је изграђен, ни ко је био ктитор Копорина, али се 
претпоставља да је то био сам деспот. Манастир данас у оквиру свог комплекса, поред храма, 
поседује  звонар и конаке. 

        Док Црква св. Ђорђа у Крњеву датира из 
средине XVIII века и  представља једну од најстаријих 
грађевина овог типа, богомоља у Смедеревској 
Паланци потиче из XIX века и највећа је црква 
брвнара у Србији. Њене иконе махом је израдио Јања 
Молер, македонски зограф  који је био активан у 
Србији Милоша Обреновића, у првој половини   XIX 

века. Иконостасна целина у брвнари св. 
Тројице у Селевцу карактеристична по богатој 
употреби злата и познобарокном стилу, 
сматра се најрепрезентативнијим 
иконостасом који се може пронаћи у једној 
цркви брвнари.    
             Тако овај округ, поред свог најлепшег 
природног бисера Дунава, сваком посетиоцу 
нуди дивне мирне оазе смештене око сваког верског споменика.  

 

Манастир Копорин, Велика Плана 

Црква Захвалница у Радовањском Лугу  

Манастир Покајница, Ст.Село, В.Плана  

Зграда Среског начелства, Смедерево 

Црква Св.Ђорђа у Крњеву, В.Плана  
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Топлички округ 

  На приче о Дарданцима који су у ове крајеве донели технологију прављења сира још у 
доба  неолита, надовезују се оне о боравку Римљана у гвозденом рудом богатој Топлици. Историја 
ʺтопличкогʺ средњег века и присуства Дубровчана, потом и доласка Турака, па све до значајног 
Топличког устанка 1917. године када се српска војска супротставила бугарској и аустро-угарској 
окупацији, ʺиспричанаʺ је кроз многе репрезентативне споменике културе и музејске поставке.  

За Топлички округ карактеристична је и Ђавоља варош, необичан дар природе овом делу 
Србије. Куршумлија са једанаест и Прокупље са седам су места са највише (непокретних) 
културних добара у овом округу и као таква представљају фокус нашег прегледа. 
              Да ли сте се икада запитали како би изгледала 
варош која носи Ђавоље име? Да ли би сте били 
одважни довољно да се запутите у мистични предео 
на обронцима планине Радан са намером да 
одгонетнете  какве су то силе изнедриле феномен 
јединствен у Србији и врло редак у свету?  Верује се 
да одласком у предео тајанствене Ђавоље вароши и 
посетом остатака богомоље која поседује одлике 
исцелитељског места, можете излечити хроницну 
главобољу и пронаћи мноштво лековитих трава. Два 
извора јако киселе воде са високом минерализацијом 
још један су раритет у свету и не чуди што се због 
својих  необичних својстава називају “Ђавоља Вода”. 
Док научници, са друге стране, стварање земљаних стубова образлажу вишевековним ерозивним 
процесом и таложењем вулканског материјала, једно је сигурно: Ђавоља варош је место где се 
сусрећу природна чуда и најнестварнији митови и легенде остављајући тако непоновљив утисак на 
сваког ко у њу крочи. 
. Предање каже да су Египатске пирамиде клесане длетом из Плочника. Ово неолитско 
насеље винчанске културе представља најстарији металрушки центар на свету.  Датира из 
периода млађег каменог доба, од 5500. до 4800. године п.н.е. Ископавања су открила велики број 
предмета од камена и бакра, посуђа од керамике и пећи, за које се претпоставља да су користиле 
за топљење метала. На улазу у Плочник пронађене су и античке терме, а верује се да су у насељу 
чија је заједница живела у кућама плетеним од прућа, све до појаве метала, главну реч водиле 
жене. Данас је на месту археолошког налазишта подигнуто село истоветно оном из периода 
неолита које вам даје увид у један делић историје.  

              Сазидао је манастире Стефан Немања већ као удеони кнез. Док је, по предању, једну 
рановизантијску (данас готово срушену) цркву Немања обновио и посветио  св. Богородици, у 
периоду између 1165-1168. године сместио је манастир Св. Николе на самој узвишици са које се 
пружа поглед на другу страну реке Топлице, на стару варош Куршумлије. Овај је манастир један од 
најстаријих споменика српске средњовековне архитектуре, занимљив  и по томе што представља 
одраз ондашњих политичких  и културних услова: док се део здања саграђен за време Стефана 
Немање препознаје по византијском стилу, део дозидан за време Стефана Првовенчаног обилује 
романским одликама. Фреске из прве половине XIII века сачуване су у фрагментима, у капели 
јужне куле, а сам храм је, по неким мишљењима, првобитно саграђен да би послужио као гробница 

Ђавоља варош, Куршумлија 

Рекоструисано неолитско насеље Плочник, Прокупље 
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свог ктитора. Одласком до манастира Св. Николе бићете у прилици да ослушнете причу коју 
зидови некадашњег центра Топличке епископије чувају вековима уназад.  
        

 

Утврђење Хисар и црква Југ Богдана, познатија 
као Латинска црква, налазе се у Прокупљу, граду св. 
Прокопија. Прича се да у Хисару постоје лагуми и 
закопано благо. По предању, тврђава је била неосвојива 
јер ју је Топлица окруживала са три стране. Тако, легенда 
казује, након што су покушали да је освоје и доживели 
неуспех, Турци су тек уз помоћ једне бабе прошли кроз 
лагум. Историјски извори сврствају ово утврђење у ред 
средњовековних, из XV века. Латинска црква, коју су 
Дубровчани користили као католички храм, сада је 

споменик културе у којој се православна служба одвија 
једном годишње,  14. октобра. Занимљиво је да док на њеном 
првом нивоу постоје трагови паганског култа, у цркви се 
препознаје и византијска обнова, а онда и карактеристике 
средњовековне цркве са очуваним фрескама.  
           Дренград и Марина кула,  два утврђења, прво 
рановизнтијско и  друго средњовековно, својим занимљивим 
причама више него очуваним фрагментима доприносе 
културном наслеђу овог краја. Дренград је насеље из VI века, 
настало за време цара Јустинијана (527-565) као део 

комплекса утврђења око познатог Царичиног града. Код села Бреговина недалеко од Прокупља, 
пронађени су базилика и делови зидног стакленог мозаика. Марина кула заправо је остатак 
средњовековног града који је Мара Бранковић, ћерка српског деспота Ђурђа Бранковића, подигла 
у XV веку након смрти свог мужа Мурата II. На неприступачном 
брду Кастрат код Куршумлије, скромни остаци северног зида и 
темеља мале цркве, значајни су сведоци из доба Бранковића.   
          Како је саграђена у XVII веку док су Турци још увек били 
присутни на нашем простору, црква св. Мине подигнута је као 
једноставна, једнобрадна грађевина, смештена на сеоском 
гробљу  у селу Штава, код Куршумлије.  Живопис је осликан 
1633. или 1636. године и у доброј мери очуван. За њега су 
заслужни  Јован и Никола, сликари грчког порекла. 
          Када су вукови напали бег Ајданово стадо оваца, они су 
се склонили у цркву и тако се спасили. Због тога се бегова 
породица заветовала да ће чувати цркву и она је, заиста, очувана у добром стању.  Тако казује 
легенда, а историјски подаци нам говоре да је манастир св. Ђорђа у селу Ајдановац настао око 
1485. године, скромних  димензија и једноставне конструкције.  

Раде Драинац (1899-1943), српски песник представник космополитске струје у Српској 
поезији између два светска рата, рођен је управо у Топлици. Уз „ђавоље“ приче и друге легенде 
које Вас упознају са једном страном „културне“ понуде топличког краја, јединствени споменици 
средњовековне архитектуре представљају незаобилазну станицу за путника заинтересованог за 
тај период српске историје.  

Црква Св.Николе, Куршумлија Унутрашњост Латинске цркве, Прокупље 

Остаци на утврђењу Хисар, Прокупље 

Латинска црква, Прокупље 

Манастир Цв.Ђорђа, Ајдановац, Прокупље 
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Зајечарски oкруг 

        Мало је особа у Србији које остају равнодушне пред ликом Радована III и пред 
препознатљивим хумором чувеног Зорана Радмиловића који тај лик тумачи. Управо из Зајечара 
потиче овај велики српски глумац, из града који је центар истоименог округа и главни град Тимочке 
крајине. Као средиште округа, Зајечар "предводи" и подручје које обухвата општине Бољевац, 
Књажевац и Сокобања. На овој се територији налази 66 културних добара од којих је један од 
изузетног (Felix Romuliana) а пет од великог значајa: два манастира (Лапушња и Горња Каменица), 
једна црква (св.Богородице) и по једно античко (Timacum Minus) и средњовековно утврђење(Соко-
град). Половина од укупног броја културних добара Зајечарског округа од изузетног и великог 
значаја (3) налази се у општини Књажевац, док се преостале три општине могу похвалити са по 
једним спомеником од изузетног/великог значаја. Обилазак Зајечарског округа несумњиво би 
требало започети одласком до највећег културног блага овог краја, Феликс Ромулиане.  
         Место где дух далеке антике изнова оживљава,  јединствена Фелиx Ромулиана, царска је 
палата Гаја Валерија Галерија Максимијана, подигнута у III и IV веку наше ере. У Гамзиграду, 
недалеко од Зајечара, смештен је некада раскошни римски двор, а данас најочуванији пример те 
врсте архитектуре. Импресивни остаци палате са малим и великим храмом, термама и хореумом, 
сведоче о импозантној структури царског града. Изузетне лепоте и још већег значаја, сви објекти су 
богато декорисани фрескама, штукаром, подним мозаицима са фигуралним и геометријским 
мотивима, вестибулама, украсима од зеленог и црвеног порфира. Аутентични делови скулптура од 
белог мермера, попут глава Херкула, Јупитера, Галерија и други, вредни су узорци римске културе 
тог доба. Од 2007. године ово културно добро налази се на УНЕСКО-вој листи заштићене културне 
баштине.  

                

Прича о античкој прошлости у овом округу наставља се у долини Белог Тимока, у селу 
Равна у близини Књажевца. Ту се налази још једно римско утвђење, Timacum Minus из I века н.е. 
Досадашња археолошка истраживања резултирала су проналасцима од великог значаја за 
реконструкцију живота на овом најстаријем војном утврђењу у тимочкој области. Тако су откривени 
епиграфски споменици који доста говоре о војним јединицама активним на овом простору, затим 

Felix Romuliana, Зајечар 
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остаци цивилног насеља, велика 
грађевина са пиластрима за коју се 
претпоставља да је административна 
зграда  (праеториа),  цистерна за 
испирање и сепарацију руде, римско 
купатило (termae) са свим додатним 
објектима (свлачионица, ложионица...) и 
хладно купатило са базеном 
(frigidarium). Откривени жртвеник 
посвећен богу Марсу, као и мермерна 
склуптура лежећег бика Јупитера 
Долихена указује на постојање храма и 

култова. Као што кратка публикација Завичајног музеја о овом утврђењу напомиње, даља 
истраживања овог налазишта потрврдиће да  је ово културно добро вредан споменик римске 
културе како у Србији, тако и на самом Балкану.   
           Пратећи трагове Антике стижемо до стрмог узвишења недалеко од Сокобање, у Соко град. 
Ово утврђење заправо је културни "производ" две епохе: настало  у XIII и XIV веку, саграђено је на 
темељима античког објекта. Састоји се од Горњег и Доњег града. На Горњем граду-цитадели 
налази се највиша четворугаона кула са пушкарницама. Иако неприступачно и великих димензија, 
Турци успевају да заузму град 1413. године. 

         Још једна врста културних споменика присутна у Зајечарском 
округу, богомоље од великог значаја (њих три), потичу из различитих 
векова. У Доњој Каменици, код Књажевца, са основом у облику 
неправилног крста, куполом и двема омањим кулама-звоницима, црква 
св. Богородице иако скромних размера, привлачи пажњу својом 
занимљивом архитектуром. Подигао ју је бугарски властелин у XIV 
веку. Унутрашњост је осликана фрескама, међу којима су сцене из 
циклуса Великих празника, Страдања Христовог и слике светих 
ратника-коњаника који јашу загрљени. Данас напуштен и у рушевинама 
манастир Лапушњу код села Луково у Бољевцу, саградили су 1500/01. 
године војвода Јован 
Радул и жупан Гергина. 
Храм, посвећен св. 
Николи, осликала је 1510. 
године породица кнеза 
Богоја, његова жена Мара 

и деца. Недалеко од Књажевца, у атару села Горње 
Каменице, смештен је манастир посвећен светој 
Тројици. Иако на једном натпису стоји да је манастир 
подигао деспот Лазар Бранковић 1457.године, фреске, 
начин градње као и неке друге карактеристике 
откривају да потиче из XVII века.  
          Једна од првих хидроелектрана изграђених почетком двадесетог века управо је 
хидроелектрана Гамзиград која је и данас у погону. Поред ових заштићених споменика културе, 
значајно је посетити и Радул бегов конак у Зајечару, јединствени пример оријенталне архитектуре 
овог краја. Саграђен, према легенди, у XVIII веку, након ослобођења Тимочке крајине откупљен је 
од стране трговца Радула Глигоријевића.  
 

 

 
 
 

Тimacum Minus, Књажевац 

Црква Св.Богородице, Доња 

Каменица, Књажевац 

Манастир Св.Тројице, Горња Каменица, Књажевац 



142 
 

Изазови промоције културе и културног 
туризма у Србији 

 
Развој културног туризма у Србији је тек у зачетку. Иако има релативно довољан број 

чинилаца културне инфраструктуре (у смислу да нема града или општина у којој не постоји 
установа културе и културно добро које може бити атракција), она често није задовољавајућа када 
говоримо о стању, опремљености и/или доступности. Иако је од средине 90-их година прошлог 
века присутан тренд оснивања туристичких организација у све већем броју локалних самоуправа 
(од 47 градова/општина југоисточне Србије 33 има туристичку организацију), за развој туризма 
постоји неколико великих проблема.  

 

ПОЈМОВНИ ОКВИР 
Другачије виђење културног туризма од стране туристичких радника и културних делатника. 

Људи запослени у културним делатностима, а нарочито у установама заштите, културу виде као 
средство представљања националног идентитета и духовног развоја личности. У том духу културу 
не треба пласирати на тржиште које води комерцијализацији и повлађивању укусу већине. Са 
друге стране људи из света туризма, као привредне гране,  сматрају да сваки потенцијал треба 
искористити да би се привукли туристи, урадила промоција и остварио приход. Неопходно је да се 
два поља помире, али се поставља питање како. Наиме, један од стратешких циљева у даљој 
будућности требало би да буде кадар обучен за област културног туризма. То подразумева 
промене у систему образовања. Нешто краткорочнији циљ јесте повезивање сектора културе и 
туризма кроз заједничке активности, што је оствариво кроз обезбеђивање едукативних садржаја на 
тему културног туризма на којима би присуствовали запослени из оба сектора. 

 

МАТЕРИЈАЛНА БАЗА 
 Највећи проблем када сагледавамо материјалну основу развоја културног туризма 
(hardware) јесте број и стање у којем се налазе хотели. Наиме, само две општине које су доставиле 
податке Заводу, истичу задовољство смештајним капацитетима – Велика Плана и Велико 
Градиште. Све остале су само делимично задовољне (70,2%) или незадовољне (20,7%). Највећи 
број туристичких организација није задовољно бројем кревета које имају на располагању, а потом 
ни стањем у којем се постојећи капацитети налазе. Доста је и оних које као највећу потешкоћу 
наводе немогућност смештаја већих туристичких група (група које долазе аутобусима  и броје 
преко 50 особа, као што су екскурзије). Посебан проблем представљају хотели у центрима градова 
и општина, део социјалистичке праксе, са великим смештајним могућностима, а који се данас 
налазе у веома лошем стању. Наиме, бројни су примери да су ти хотели, некада у јавном 
власништву прошли кроз процес приватизације, али се потом у њих није улагало, нити су 
оспособљени за пријем туриста. Постоје и примери да су они постали центри за избеглица из 
претходних ратова и да не примају туристе. Иако тренутно расту смештајни капацетити у 
приватном сектору, најчешће то нису хотели са већим бројем кревета, него релативно мале виле, 
мотели, угоститељски објекти са неколико соба, сеоска домаћинства. Тако је највећи проблеми са 
смештајем у Бору и Неготину немогућност да приме велике организоване групе посетилаца. Иако у 
неким градовима као што су Врање или Зајечар велики хотели раде, они најчешће не 
задовољавају све захтеве туриста за комфором, тако да је и развој приватног смештаја актуелан. 
Можемо закључити да поменути сегмент културног туризма захтева највећа улагања и неретко 
промену власничке структуре, а како поједини градови и општине најчешће немају потребна 
финансијска средства неопходно је повезивање на регионалном нивоу, креирање листе 
приоритета за улагање од стране региона и државе, и најважније, стратешка одлука за развој 
културе и туризма у локалним срединама. 
 Поред смештаја, велики проблем представља и туристичко вођење у градовима и 
општинама Региона. Наиме, туриста је често препуштен да сам упознаје културу места у које је 
дошао. Туристички водичи нису лако доступни, промотивни материјал не задовољава у потпуности 
знатижељу посетилаца, туристички-инфо центри у неким општинам не постоје. 
 Иако сваки град/општина обилује природним целинама који могу омогућити уживање 
туриста у природним лепотама једног места (паркови, кампови), често ова пространства нису 
уређена и опремљена за организационо захтевније посете, у смислу непостојања или лоше 
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сигнализације, неадекватних основних захтева заштите природе (канти за отпатке, инфо табли, 
предвиђеним местима за паљење ватре и слично). 
 
ЛОКАЛНА УСРЕДСРЕЂЕНОСТ    

 Несагледавање културног богатства на надлокалном нивоу може кочити даљи развој 
Региона. Често суседни градови и општине доживљавају једни друге као конкуренцију. Проблем је 
што на релативно малом подручју какав је регион Јужне и Источне Србије градови и општине 
најчешће деле традицију, материјално и нематеријално наслеђе из различитих епоха којима су 
заједно припадали. Истраживање чији је резултат публикација пред вама, бавило се ставовима 
представника музеја и туристичких организација о највећим вредностима региона. Веома ретко се 
као највеће благо сагледавало нешто што не представља локално благо. Најдаље се као највеће 
богатство препознавало неко културно добро или садржај из суседне општине или центра округа. 
На крају се, као највредније културно добро доживљава Felix Romuliana, што је било очекивано с 
обзиром на чињеницу да се налази на листи Светске баштине. Због свега наведеног неопходно је 
мапирање регионалних капацитета од стране стучног тима који би  на основу тога стратешки 
поставио циљеве даљег развоја културног туризма у југоисточном делу Србије.   
 
ИЗОСТАНАК СТРАТЕШКОГ ПРОМИШЉАЊА       
 Да би се успешно развијале, и област културе и област туризма захтевају планско вођење, 
те тако и простор њиховог преклапања – културни туризам. Међутим, републичка стратегија 
развоја културе још увек није креирана, локални планови развоја зависе од истоврсног републичког 
документа, тако да су стратегије на локалном нивоу реткост у Србији. Са друге стране Стратегија 
развоја туризма не третира културни туризам већ само наводи појединачне културне потенцијале 
за развој туризма, као што су фестивали, археолошка налазишта и друго. Такође, нити Закон о 
регионалном развоју нити Стратегија регионалног развоја 2007-2012 не помиње културу као једну 
од области повезивања.  
 Стратегија која би се односила на област културног туризма не постоји јер неопходне 
сарадње два сектора нема. Наиме, чак ни поједини актери из два сектора (туристичке организације 
и агенције са једне, и установе културе са друге старне) на локалном нивоу не сарађују већ се 
међусобно доживљавају као конкуренција. Изузетак су Владичин Хан и Сокобања које су и 
формално објединиле поље културе и туризма у оквиру установа. Мора се нагласити да је 
неопходно интерсекторско повезивање на националном, а онда и и на нижим нивоима. Још увек се 
туризам посматра као грана економије, а култура као лепота сама по себи, те се не види могућност 
заједничког доприноса локалном развоју. „Први корак ка интерсекторском повезивању и 
мултидисциплинарном образовању јесте да носиоци политичке и економске моћи, који управљају 
културним и привредним животом, стварном акцијом покажу да разумеју значај повезивања 
економских и културних функција туризма“.

20
      

 Стратешки је неопходно повезати не само сектор културе и туризма већ и установити 
мрежу сарадње са приватним субјектима који могу допринети развоју туризма и унапредити 
културу, али и са цивилним сектором. 
 
САРАДЊА СА ЦИВИЛНИМ СЕКТОРОМ 
 Сарадња са цивилним сектором заслужује посебно место у разматрању највећих изазова 
културног туризма. Цивилни сектор у култури не само да је релативно велики, него пружа и 
конкретне производе за привлачење туриста. Велики број културно-уметничких друштава може 
дати јединствени доживљај локалне културне баштине јер она преносе локалне вредности кроз 
песму, игру, ношњу, старе занате и локалне обичаје. Са друге стране, бројне младе невладине 
организације које се баве културом организоване су захваљујући иницијативи за организацију 
фестивала из области савременог стваралаштва. Фестивали и манифестације су веома значајан 
елемент културног туризма. Такође, треба имати у виду да ти скоропокренути фестивали често 
следе савремене принципе организације догађаја па задовољавају захтеве посетилаца за 
интерактивношћу, бољом презентацијом која укључује информационе технологије, затим 
коришћењем пријатних отворених и затворених простора,  уживањем у природним целинама. 
 Бенефити установа од сарадње са организацијама цивилног сектора су многоструки. Та 
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сарадња може донети најпре промену у начинима размишљања о финансирању установа културе, 
односно може скренути пажњу установа на могућност тражења алтернативних извора 
финансирања. Такође, у самом презентовању садржаја, сарадња може донети иновативну 
креативну енергију и промену застарелих начина организације догађаја од стране установа. 
Сарадња може донети и финансијску подршку, што кроз директну добит од продаје улазница и 
другог материјала у оквиру заједничких манифестација, што кроз наступање са партнерским 
пројектима на конкурсима, што кроз уступање простора организацијама које би заузврат пружиле 
помоћ у опремању сада већ заједничких просторија јер имају веће могућности добијања средстава 
за ту намену на конкурсима код различитих финансијера.  
 Ипак, у току разговора са актерима цивилног сектора у култури, најчешће се као највећи 
проблем истицала затвореност установа културе за сарадњу. 
  
АНИМАЦИЈА  

Савремена туристичка кретања обликовала су захтевнијег туристу и отворили потпуно 
ново поље деловања – културну анимацију. Анимација обухвата све кораке односа 
установе/организације са публиком, почев од иницијалног контакта, осмишљавања стратегије 
конкурисања на пољу културе, преко макетиншких послова до евалуације и удовољавању 
туристима. Више није довољно само гледати културу, већ туриста захтева уживљавање у културне 
обрасце, обогаћивање не само знања већ и искуства. У том циљу све чешће туристи одседају у 
домаћинствима, уживају у чарима сеоског туризма, повезују се са домаћинима, учествују у 
свакодневним активностима домаћина, траже изолацију у просторним имитацијама историјских 
периода (праисторијским насељеима, изолованим планинским кућама, запуштеним баракама...). 
Данас веома битан фактор у доживљавању културе представља начин преношења садржаја или 
storytelling од којег зависи атрактивност локалитета или добра, локалог наслеђа и савремене 
продукције. Овај начин презентације садржаја веома је заступљен у путевима културе као све 
актуелнијем начину тематског повезивања културних тачака.      

Међутим, искуства Србије показују да су туристи често препуштени себи у истраживању 
културе, тако да је неопходна боља културна анимација којом се исцрпно бави Весна Ђукић у 
књизи Културни туризам и наводи задатке које се постављају пред аниматора. Наиме, аниматор 
најпре мора да познаје средину (да буде способан да на најбољи и најатрактивнији начин пренесе 
све важне елементе културног идентитета); затим да подстиче жељу и радозналост да се баш та 
средина упозна; прати кретања, контролише и бди да не дође до засићености туристе средином; 
затим води рачуна да се природни и културни потенцијали не оштете под најездом туриста; 
аниматор осмишљава туристи време, без наметања истих решења свима; и коначно, посредује у 
стварању односа поштовања и размевања између туристе и локалног становништва.

21
 Добро је да 

аниматор буде заинтересовани становник места који туриста посећује, јер ће он најбоље умети да 
пренесе локалне културне вредности. 

Добра анимација захтева и адекватне маркетиншке и ПР активности. Међутим, Ђукић 
наводи да су истраживања (до 2005. године када је књига Културни туризам објављена)  
показала да се ниједна маркетиншка агенција у Србији није специјализовала за маркетинг и ПР 
стратегије културног туризма. Установе културе веома ретко имају особе које су искључиво 
задужене за ову област, и најчешће се тиме, као успутном активношћу, баве запослени на другим 
пословима. Иако у установама културе региона Јужне и Источне Србије ради око 2.000 запослених 
и у туристичким организацијама више од 200 туристичких радника, маркетиншке и ПР способности 
које захтева област културног туризма слабо су развијене. Задаци стручњака на маркетиншком и 
ПР пољу у оквиру културног туризма, треба да буду истраживање публике, истраживање 
конкуренције, истраживања могућности донаторства и спонзорства

22
. А како те активности у 

установбамаи организација често изостају, због недовољне стручности кадрова,  то захтева 
промене у систему образовања и школовање кадрова за маркетинг област културног туризма.                
 Евалуација од стране публике је веома битан сегмент и полазна тачка за осмишљавање 
културне анимације и културних садржаја. На тај начин могло би се доћи до значајних података о 
начину доживљавања културне атракције, структури публике, њиховим ставовима и жељама на 
плану културе и туризма. Такође, евалуација би могла да укаже на добре и лоше стране 
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функционисања установа и самим тим усмери будуће активности. Међутим, нити установе културе 
нити туристичке организације не раде планске евалуације ставова и потреба публике и 
посетилаца. Евалуација не постоји ни на другим нивоима: континуирана евалуација рада установа 
од стране локалне самоуправе и евалуација рада запослених од стране менаџмента, тако да поље 
пословања установа није у потпуности видљиво, а то је пракса која се мора променити уколико се 
установе, у складу са савременим моделика културне политике, окрену тржишту.  
 Културна понуда југоисточне Србије, у смислу рута и тура које стоје на располагању 
туристи када дође у неко место, представља недовољно промовисан терен. Наиме, понуду у виду 
културних рута и тура често није могуће наћи на интернет презентацијама што је у контексту 
савремених туристичких кретања веома битно. Такође, многе интернет презентације како 
туристичких организација, тако и музеја у југоисточној Србији нису довољно информативне и 
веома ретко може се доживети виртуелна тура кроз град/општину/музеј. Све то су тачке које у 
оквиру презентације културе једног места или атракције треба побољшати.      
 
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА 
 Постојећа културна политика је још једна тачка спотицања културног туризма, али и поље 
дебате стручњака из различитих области. Наиме, културни систем Србије, наслеђен из периода 
социјализма, обликује културну политику по којој су установе културе потрошачи локалног буџета. 
Савремени трендови у култури и туризму намећу да установе бар један део буџета обезбеде 
сопственим приходима (да почну да привређују) и из других извора финансирања. Многи европски 
градови само дотирају своје установе културе и/или постављају услов учешћа уколико је установа 
обезбедила део средстава. На тај начин култура излази на тржиште. Међутим, у Србији културни 
делатници још увек не размишљају на тај начин и најчешће сматрају да култура не требе да буде 
препуштена себи. Свакако да тржишно пословање установа може имати и негативне последице у 
смислу да се онда и цене програма морају повећати, па ће и посећеност бити мања, али данас 
највећи број установа развијених земаља послују по комбинованом моделу који препознаје бројне 
изворе финансирања: пројектно, сопственим средствима, градско, државно, партнерско... 
 Још један елемент који има негативне последице по промоцију културног блага јесте 
недовољна сарадња међу градовима и општинама. Наиме границе културе не поклапају се са 
административним границама, а локалне самоуправе често ту чињеницу пренебрегавају. Да би се 
креирала понуда која ће изазвати пажњу посетилаца неопходно је да се умреже сви они градови и 
општине на које одређени елемент културе има утицај. Без међуопштинске сарадње нема ни 
креирања културних рута, односно путева културе, као савременог тренда у туристичкој понуди.       
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Путеви културе  

 Шта су то путеви културе? 
 
Путеви културе су један од водећих трендова у културном туризму данашњице. То су 

јединствени културно-туристички производи који тематски повезују више атракција и занимљивих 
дестинација у једној или више земаља. Културне руте промовишу заједничко културно наслеђе 
Европе и света, повећавају свест о неопходности његовог очувања, истичу јединственост 
дестинација, оно што одређене области чини различитим од других, посебним на туристичком 
тржишту. Оне подстичу међукултурни дијалог, доприносе очувању културне разноликости, развоју 
науке, унапређењу образовања кроз неформално учење, али значајно утичу и на развој 
привредног сектора. Као озбиљан туристички производ, културне руте доносе далеко више добити 
од појединачних културних дестинација. Они су и једно од најбољих решења за одрживост 
културне баштине, културни и привредни развој читавих региона. 

У току последње деценије, наслеђе, култура и креативне индустрије све више бивају 
препознати као мотор локалног економског развоја. Могућности које нуди култура и наука веома 
лако могу бити у функцији економије. Путеви културе брендирају одређене области, те читава 
привреда реагује стварањем ланца тематских производа и услуга. Све то је плодно тло за 
иновације, специфичне креације малих предузећа (занати, сувенири, амбијентални хотели), 
запошљавање локалног становништва (аниматори, интерпретатори), али и развој нових 
гастрономских специјалитета у складу са темом пута културе.  

Маштовита, креативна употреба културног наслеђа главни је адут ове врсте туризма. 
Боравећи на једном путу културе туриста добија могућност да се „врати у прошлост“, упозна са 
једном личношћу, историјском или културном епохом земље у којој борави, њеним обичајима, 
гастрономским специјалитетима, становништвом, али да се притом и лудо забави. Јер данашњи 
туриста захтева непосредан доживљај, да буде део живота земље коју је посетио, активни учесник 
догађаја, да осети атмосферу, понесе доживљај који се памти. Дуж руте се стога организују разни 
догађаји повезани са темом руте, фестивали, конференције, изложбе, поетске вечери, концерти, 
позоришне представе, сајмови, радионице итд.  

Путеви културе су јако блиски такозваном креативном туризму који посетиоцима даје 
могућност да испоље и развију кративност учествујући на радионицама карактеристичним за 
одређену дестинацију. Провлаче се ту материјална и нематеријална култура, туристи размењују 
знања и вештине са домаћинима: плешу, певају, сликају, уче вештине старих заната, кувају... 
Путеви културе у себи могу да садрже и друге, најразличитије врсте туризма: агротуризам, 
екотуризам, образовни туризам, индустријски туризам итд. Институт за културне руте (Institute of 
Cultural Routes - EICR) истиче да све више расте интересовање у културном туризму за европске 
престонице културе, индустријско наслеђе, зграде војне архитектуре, природне и историјске 
паркове, као и за заједничке културно-историјске теме путем којих је могуће објединити читаве 
територије.

23
  

Пораст дестинација културног туризма широм света само указује на то да су културне руте 
велики изазов и за културу и за туризам јер могу да доведу до бољег позиционирања на тржишту, 
да буду мамац за привлачење великог броја посетилаца. 
 
 

 Ко „крстари“ путевима културе? 
 
Према америчким истраживањима, путеви културе углавном привлаче људе између 35 и 

55 година, људе у пуној физичкој и економској снази, спремне да своје уживање далеко више 
плате од пасивног туристе који иде да се купа или скија.

24
 Аранжмани на путевима културе су увек 

скупљи од обичних туристичких понуда и подразумевају префињен програм, од специјалног 
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смештаја у хотелу, до посебне услуге у музеју, уз обавезно укључивање туристе у неки вид 
активности везаних за тему путовања.  

Поклоници културног туризма у просеку 2,2 пута више лете авионом од обичних туриста, 
1,2 пута остварију више ноћења у земљи коју посете, 1,7 пута више бензина троше, 2,7 пута више 
потроше на храну и свакодневре потрепштине током путовања, скоро три пута више новца издвоје 
за сувенире, и куповину уопште, у односу на туристе „доколичаре“. 

 
 

 Какви све путеви културе постоје? 
 

У развоју културних рута нарочито предњаче Европа и Америка, мада се културне руте 
гранају и по осталим континентима.  

Програм Културних рута Савета Европе настао је пре тачно две и по деценије, 1987. 
године, као одраз жеље да се подигне свест о европском културном наслеђу и европским 
вредностима, али и да се укаже на то колико се наслеђе европских земаља вековима преплитало 
и како оно данас представља део заједничког културног наслеђа целе Европе. Савет Европе је 
установио до сада 24 пута културе, који се протежу кроз 70 земаља на четири континента, и 
обухватају на хиљаде атрактивних дестинација. Развој програма културних рута и постављање 
нових надгледа Инстиутут за културне руте из Луксембурга.  

 Најстарија европска културна рута Стопама Светог Јакова оживљава стари, 
средњовековни пут ходочашћа у Шпанији, којим су ишли ходочасници да походе катедралу 
Сантјаго де Капостела. Умрежене катедрале, цркве, споменици, архитектура, уметност, 
пасторални предели, винска поља, традиција тог краја, нуде посетиоцима незабораван доживљај 

путовања кроз време и јединствено 
искуство. На стотине хиљада туриста 
сваке године крстари овом рутом дугом 
800 километара. Осим хотела, 
преноћишта, сеоских кућа, кампова, на 
сваких 10 до 15 километара им се нуде и 
“уточишта за ходочаснике”.  

Туристи кроз Европу могу путовати 
и Земљом Катара у Француској, стазама 
Дракуле, Моцарта или Дон Кихота, затим 
Путем двораца у Немачкој и Чешкој, 
Долином краљева у области Лоаре, 
Стазама Хадријановог зида - зида који је 
римски император Хадриан подигао на 
најужем делу Британског острва, Ханза 
рутом која оживљава древну, 

средњовековну трговачку мрежу у зони Балтичког мора, Путевима маслине итд. 
 
 

 Како направити пут културе? 
 
Све успешне руте су креиране око једне теме, чиме се ствара препознатљив бренд и рута 

лако позиционира на туристичком тржишту. Са друге стране, брендираност је и нека врста 
гаранције квалитета, туриста може бити сигуран да ће на свакој тачки руте, чак и у ресторану или 
хотелу, имати посебан доживљај наслеђа.  

Тема руте јесте везивни фактор, али није сама по себи довољна да би настао један пут 
културе као културно-туристички производ. Изградња капацитета, изградња бренда и маркетинг, 
управљање мрежом стејкхолдера, евалуација успешности, главни су кораци при постављању 
једног пута културе.  

Руте повезују државне институције, туристичке и маркетиншке организације на 
интернационалном, националном и локалном нивоу, успостављају везе међу туристичим 
опетаторима, превозницима, јавним институцијама, предузетницима итд. Умрежаваљем на једном 
путу културе, привредници добијају одличан маркетинг, какав им локални туризам сам по себи 

Прпмптивна фптпграфија са званичнпг сајта 
Ханза руте - www.hanse.org 
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никада не би донео, а користе и лого и бренд руте у пословним активностима. Што је више људи 
на једном путу културе, он бива значајнији. Сама мрежа мора да омогући канале комуникације 
између чланова, а то се најчешће остварује кроз заједничке пројекте и програме: публикације, 
конференције, семинари и радионице, тренинзи, изложбе, фестивали, као и разни други догађаји. 

Све успешне руте карактеристичне су по развијеној туристичкој инфраструктури 
(одморишта, стајалишта), развијеној сигнализацији, као и значајном промотивном материјалу. 
Кључ успеха лежи и у чињеници да су систем управљања и маркетинга руте 
институционализовани. Рутом управљају непрофитне организације, фондације, асоцијације, 
кластери, оформљени специјално за потребе развоја и промоције руте. Трошкове рада 
управљачког тела сносе чланови мреже кроз плаћање годишње чланарине, али су ту и донације и 
спонзортва, различите државне и приватне инвестиције и улагања, интернационални, национални 
и локални конкурси подршке пројекатима. Сопствене приходе рута остварује од продаје улазница, 
лиценце, заштитног знака и ауторких права. Многе руте имају чак и своје прехрамбене производе 
са препознатљивом етикетом руте. 

Пут културе није стаза и не мора бити повезан са реалним путем, иако у неким случајевима 
и може имати такав облик. Често су путеви културе само фиктивни путеви и повезују локације које 
су просторно веома расуте и удаљене једне од других. Таква је Трансроманика, Ханза културна 
рута или Пиринејски пут гвожђа.  

 
 

 Зашто су путеви културе битни за регион Јужне и Источне Србије? 
 

Како у региону Југоисточне Србије не постоје споменици културе, локалитети, атракције 
које које изазивају такозвани „вау!” (wow!) ефекат (као египатске пирамиде или Ајфелова кула), 
потребно је привући туристе на други начин. Нико се не би упутио из неке удаљене земље у Србију 
да би видео једно римско налазиште или средњовековни град. Тематским окупљањем материјалне 
баштине у јединствену туристичку понуду, она постаје довољно интересантна да привуче више 
посетилаца.  

Путеви културе истичу јединственост и аутентичност забачених дестинација, локалног 
знања и традиционалних вештина. Они значајно утичу на развој привредног сектора, кластера, 
мрежа, подстичу иновације у свим областима и креативност. У току последње деценије све више 
бивају наслеђе, култура и креативне индустрије препознати као мотор локалног економског 
развоја. „Некада је трговина промовисала културу, сада култура промовише трговину“, каже 
Георгес Карабатос, председник једне привредне и индустријске коморе у Грчкој

25
.  

Поред тога, путеви културе доносе далеко више добити од појединачних културних 
дестинација. Уз помоћ њих развијају се културни туризам и креативне индустрије, „продају“ 
локално знање и вештине, наслеђе и традиција, повећева број културних догађаја и 
манифестација, расте продаја књига, водича, сувенира, отвара се поље за нове послове разних 
врста. Културне руте омогућавају малим предузећима да развијају оригиналне производе и услуге 
засноване на јединственим вредностима културног наслеђа. 

Путеви стварају идеалну подлогу за сарадњу на свим нивоима. Оне доприносе формирању 
и развоју кластера, успостављању веза међу туристичим операторима, угоститељима, 
превозницима, јавним институцијама, предузетницима. Са једне стране омогућавају сарадњу и 
умрежавање на међународном, регионалном и локалном нивоу, а са друге, интерресорна и 
интерсекторска повезивања.  

Будући да локална култура и наслеђе могу да буду главни ресурси развоја читавих 
региона, Завод за проучавање културног развитка мапирао је потенцијалне путеве културе у 
региону Југоисточне Србије, издвојио занимљиве теме које могу да повежу и остале регионе 
Србије, али и друге европске земље.  

У региону Јужне и Источне Србије су до сада развијана три пута културе: Путеви римских 
императора, Тврђаве на Дунаву и Путеви вина. 

 

                                                           
25 Impact of European Cultural Routes on SMEs' innovation and competitiveness, Council if Europe, 2011, стр.178 
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Од тренутка када је код 

Костолца откривена пет милиона 
година стара мамутица Вика, јавила 
се још једна, посве оригинална 
идеја - Кроз Србију путевима 
мамута. Мамути су велика шанса 
за развој културног туризма, тврди 
Миомир Кораћ, идејни творац 
Путева римских императора и 
Путева мамута, јер су, комплетно 
очуване, ове праисторијске 
животиње права реткост у свету. 
Прича о мамутима добија још већи 
значај након што је недавно код 
Виминацијума откривено гробље 
ових праисторијских животиња. 

 
                       Голубачка тврђава 
 

 
 
 
 



150 
 

 
Мапе: Путеви римских императора (лево) и Путеви мамута (десно) 

(Извор: Археолошки институт САНУ) 

 
 

 Путеви текстила 
 

Србија је део европског Пута текстила, на коме су Бездан, познат по дамасту, и Пирот са 
чувеним пиростким ћилимима. Воденице и ваљавице сукна, брвнаре, полубрвнаре, чатмаре, 
зиданице од камена, те механа из XIX века, поткивачка и столарска радионица, све је то сачувани 
део минулих времена у Бистрици. Музеј текстилне индустрије у селу Стројковцу, смештен у згради 
воденице из XIX века, прва је текстилна фабрика гајтана у нашој земљи. Ако се томе додају Музеји 
у Зајечару, Књажевцу, Лесковцу, ткачке радионице и старе ткачке куће, балканске куће накићене 
ћилимима, па индустријско наслеђе текстилне индустрије Лесковца – некадашњег српског 
Манчестера, добијамо причу о богатој традицији израде текстила у Србији.  

Међутим, Пут текстила може бити и део свеобухватнијег пута културе који би истакао 
специфичности, начин живота и обичаје одређених делова Србије. Тако је у региону Југоисточне 
Србије могуће формирати Путеве мерака, ослањајући се на најупечатљивију карактеристику 
југоисточних делова наше земље.  

 

 
Музеј текстилне индустрије у Сојковцу (лево) и Удружење Грлица (десно) 
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 Путеви мерака 
 

Све оно по чему је југ Србије познат и препознатљив сједињено је у једној културној рути. 
Етнологија и књижевност - Коштана, Софка, Калча, Бора Станковић и Стеван Сремац, музеји и 
старе градске куће, музика, традиционални занати, традиционалне кулинарске вештине, емоције 
појачане до крајњих граница...  

Издвајају се на овој рути градови са јасним темама. Чега год се дотакнете у Врању све је 
љубав, а тај град често и зову српска Верона (Бели мост и чесма Ђеренка, Амам у коме се купала 
Софка, јунакиња “Нечисте крви” Боре Станковића, Пашини конаци и Харемлук, Баба Златина 
улица, Кућа Боре Станковића, Кућа Влајинца, Врањска бања и Коштана). Нишлије су познате 
мераклије, о чему и сведочи споменик Стевану Сремцу и Калчи, јунаку из његове књиге Ивкова 
слава, на почетку Казанџијског сокачета, некад чувене занатлијске улице града Ниша. А Лесковац 
и Пирот су одувек били гурмански градови. Неготин - град вина, чувен због својих пивница 
(Рајачке, Рогљевске и Штубичке), некада стециштима дружења, разоноде, весеља, опијања, али и 
озбиљне трговине.  

Једино Зајечар нема своје обележје. То је град „нема шта нема“, како воли да каже Бора 
Димитријевић, директор тамошњег Музеја – у њему су и велике љубави (легенда о српском Ромеу 
и Јулији) и кафане и мераклије и гурманлук. 

 
 

 Путевима змајева кроз Србију 
 

Потенцијална културна рута Путевима змајева кроз Србију настала је делом инспирисана 
и књигом Миленка Бодирогића Виле и змајеви - српска митологија (Орфелин издаваштво, 2009).  

Имала је Србија много змајевитих људи. Стефан Лазаревић је, према предању, био дете 
Змаја од Јастрепца, а историја каже да је био и један од првих европских витезова Витешког реда 
змаја, који је основао у 15. веку мађарски краљ Жигмунд Луксембуршки. Вук Гргуревић је познат 
као Змај Огњени Вук, Васа Чарапић је Змај од Авале, а Стојан Чупић Змај од Ноћаја. Змајевити су 
још били и Марко Краљевић, Милош Обилић, Бановић Страхиња, Љутица Богдан. Сви су они били 
и синови српских змајева. А ти српски змајеви нису онакви какве обично замишљамо. Они не личе 
на гуштере и не бљују ватру, имају главу овна и крила, а могу и мењати облике, постати змијолики 
или налик шарану. Свима њима заједничка је једна одлика – да су велики заводници. Одатле и 
приче о толиким јунацима змајевитог порекла. 

Пут змајева обједињује материјалну и нематеријалну баштину Србије. Кроз мотив 
змајевитих јунака испреда се прича о Немањићима, Лазаревићима и Бранковићима, 
средњовековним градовима и манастирима, народној традицији, митологији. Он се умногоме 
ослања на Тврђаве на Дунаву. 

 
Тврђава у Пироту (лево) и Марково кале у Врању (десно) 
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Девет Југовића, ујаци змајевитог Стевана Високог, живели су у Прокупљу, у 
средњовековном граду Хисар. Пиротски град прича причу о Момчилу, ујаку Марка Краљевића, и 
његовом крилатом коњу Јабучилу. Змајевити Краљевић Марко има пак своје, Марково кале изнад 
Врања, под којим сада спава, како легенда каже. Мироч планина одувек је била стециште вила, 
посебно виле Равијојле посестриме Краљевића Марка. Змајевити Деспот Стефан Лазаревић, по 
предању син царице Милице и Змаја од Јастрепца, у Београду има своју кулу, а према предању је 
сахрањен код манастира Копорин, надомак Велике Плане. Смедерево је град Бранковића, а Змај 
Огњени Вук или Вук Гргуревић, син слепог Гргура, унук Ђурђа и Јерине, носилац је био Ордена 
Змаја краља Жигмунда.  

Пут змајева је могуће даље ширити ка Крушевцу, граду Лазаревића, Шапцу надомак кога 
је Ноћај, родно село Змаја од Ноћаја – хајдука Стојана Чупића, Вршцу и Фрушкој Гори где су живе 
приче о Бранковићима и Змај Огњеном Вуку.  

Овај пут културе има потенцијал да постане европски пут културе будући да су змајеви 
утемељени у митологије многих народа.  
 

 
 

Илустрација српског змаја Милоша Вујановића у књизи Виле и змајеви - српска митологија
26

 

 

                                                           
26

 Bodirogić, Milenko: Vile i zmajevi srpska mitologija, Orfelin izdavaštvo, Ноби Сад, 2009. 
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 Путеви хајдука и устаника 
 

Хајдук Вељко, Карађорђе, Стеван Синђелић, чувене битке, хајдучке воденице и пећине, 
барутане, шанчеви, неготинске пимнице у којима су се окупљали хајдуци, крчме и конаци, стари 
традиционални спортови и надметања, хајдучке љубави... Све ово је део пута кроз који се враћамо 
у Србију XIX века.  

Овај пут културе обухвата шанчеве из Првог српског устанка у Делиграду, у Нишу Чегар, на 
коме су се борили Стеван Синђелић и његови устаници, као и Ћеле кулу сазидану од лобања 
српских устаника из чегрског боја, затим Радовањски луг где је убијен Карађорђе Петровић, 
познату цркву Покајницу код Велике Плане... Ту су и приче о Хајдук Вељку, Озрен и камен љубави, 
где су се, како легенда каже, волели Хајдук Вељко и Чучук Стана, затим Хајдук Вељкова пивница у 
Штубику, Неготин и Музеј посвећен Хајдук Вељку, његов гроб уз стару неготинску цркву, Вељкова 
барутана, једини преостали део некада моћног утврђења „Баба Финка“, из кога је хајдук Вељко 
бранио Неготин од Турака у време Првог српског устанка. На овој рути се могу наћи и многе цркве 
брвнаре, као и стара друмска механа породице Младеновић у Сараорцима, недалеко од 
Смедерева. 

Све ово лако је надовезати на приче о многим историјским и књижевним хајдуцима и 
устаницима у Западној Србији и Шумадији, на Стојана Чупића, кнеза Милоша, па и чувеног Хајдук 
Станка из романа Јанка Веселиновића. 

 

 
 

Делиград код Ниша 
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 Путеви рударства - Балкан колевка металургије 
 

Резултати лабораторијских испитивања, на институтима за археометалургију у Британији 
показали да је територија данашње 
Србије колевка светске 
металургије. Прво топљење метала 
почело пре 7.000 година у атару 
села Велико Лаоле, на данашњем 
локалитету Белводе. Руда се 
копала на оближној Рудној глави, 
прерађивала на Беловодама, а 
претпоставља се да је Плочник, 
локалитет код данашњег Прокупља, 
био је нека врста великог 
праисторијског индустријског 
центра.  
Занимљива стара рударска окна, у 
која се чак може ући, постоје и у 
Ђавољој вароши. Ако се томе дода 
Бор, као рударски град у коме 
постоји и Музеј рударства и посве несвакидашњи, подземни Рударски кафић у Борском руднику, те 
рудници код Алексинца и Књажевца, добијамо невероватно путовање кроз развој рударства од 
праисторије до данашњих дана. Такође, у Ђавољој вароши, која је сама по себи изузетна културна 
атракција, постоје стара рударска окна у која је могуће ући, а надомак Прокупља је и готово 
напуштено рударско село. 
 

 
 

Рударски град Бор 

 

Рудна глава, најстарији рудник на свету 
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Пут се повезује даље са Сењским рудником, јединим спомеником индустријског наслеђа 
који се нашао на Европској рути индустријског наслеђа (Тhe European Route of Industrial Heritage - 
ERIH), и који би требало, захваљујући средствима Европске уније да постане живи музеј и посебна 
туристичка атракција Србије.  

Рути се може додати и Врдник чији се рудник мрког угља убраја у ред најстаријих 
угљенокопа у Југославији, са убедљиво најдубљим окном. Најпре су руду вадили калуђери 
Врдничког манастира, а затим је дошао у руке властелин Понграцу, који је искусне рударе 
довлачио из целе Европе. Зато данас у Врдинку живи чак 28 нација. Након Другог светског рата 
рудник је поплављен термалном водом и постаје бања. Изузетно су занимљиве, а мало познате, 
зграде некадашње индустријске архитектуре у Врднику. 

Будући да се обиље рудника налази у Бугарској и Румунији, Путеви рударства имају велике 
шансе као пројекат прекограничне сарадње. 
 
 

 Путевима Тесле и Станојевића 
 

Рута Путевима Тесле и Станојевића треба да обухвати сам Музеј Николе Тесле, као 
централну тачку културне руте, затим Музеј науке и технике, Београд из угла Николе Тесле - 
путању којом се кретао Тесла 1892. године када је посетио Београд, Неготин као родни град Ђорђа 
Станојевића, као и десет малих старих хидроелектрана Електропривреде Србије, које су прави 
мали живи музеји, а настале су махом захваљујући великом пријатељству и сарадњи Тесле и 
Станојевића. Шест од ових хидроелектрана налази се у региону Јужне и Источне Србије, а четири 
у Западној Србији. Најстарија хидроелектрана Под градом код Ужица настала је само четири 
године након Нијагаре. 

Ова рута има велики потенцијал да, повезивањем са Хрватском, Аустријом, Мађарском и 
другим европским земљама у којима је Тесла живео и радио, прерасте у значајан међународни пут 
културе Путевима Тесле кроз Европу. 

 

 
 

Старе турбине у Хидроелектрани Сићево  
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***** 

 
Након мапирања потенцијалних путева културе, Завод за проучавање културног развитка 

покушава да умрежи све кључне актере на одређеним рутама и да, заједно са њима, даље ради на 
развојним пројектима, као и на остваривању међународне сарадње кроз те пројекте. 

Један од пројеката који има највећи потенцијал за развој у наредним годинама је 
постављање руте Путевима Тесле кроз Европу. Део пројекта који се тиче Србије (Путевима 
Тесле и Станојевића) подржава Електропривреда Србије, а Завод за проучавање културног 
развитка је већ потписао протоколе о сарадњи са Музејем Николе Тесле и Туристичком 
организацијом Србије за даљи развој тог пројекта. Велику важност пројекта истакли су и Сектор за 
туризам Министарства финансија и привреде Републике Србије, затим Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја и Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.  

Пројекат је током 2012. године представљен у Ријеци на 5. Међународној конференцији о 
индустријској баштини, у Ректорату Универитета у Београду на свечаној трибини "Никола Тесла и 
21. век - Србија у светлу победе наизменичних струја Николе Тесле 1896. године", која је 
организована поводом 120 година од доласка Николе Тесле у Београд, као и на конференцији 
ЦЕДЕФ-а “Мини хидроелектране – предности и потенцијали” у Гамзиградској бањи. 
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Пројекат 
Путевима Тесле и Станојевића 

 
 

 Више о пројекту 
 

Пре више од једног века производњом електричне енергије започело је ново поглавље у 
историји савременог света, али се мало земаља може похвалити стогодишњом традицијом 
производње струје.  

Музеј Николе Тесле данас је јединствена институција науке и културе на свету јер чува 
драгоцену Теслину заоставшину. У Музеју је више од 160.000 оригиналних докумената, више од 
2.000 књига и часописа, историјско-техничких експоната, фотографија, оргиналних техничких 
препарата, инструмената и уређаја, па чак и урна са Теслиним посмртним остацима. Музеј Николе 
Тесле је и један од најпосећенијих музеја у Србији. 

Иако је у Београду и Србији Тесла провео само један дан свог живота, тај један дан је 
оставио огроман траг на развој Србије. Одушевљен Теслиним изумима, и вођен њима, Ђорђе 
Станојевић је електрифицирао Србију. Био је Станојевић један од кључних научника с краја 19. и 
почетка 20. века, физичар, астроном, метеоролог, професор факултета, ректор Универзитета у 
Београду. Хидроелектрана „Под градом“ на Ђетини, коју је он конструисао према Теслиним 
принципима полифазних струја, изграђена је само четири године након Теслине на Нијагари. 
„Поред хлеба и воде, електрична енергија ће постати свакодневна потреба“, говорио је професор 
Ђорђе Станојевић, понет Теслиним научним теоријама, и убеђујући малу и сиромашну Србију да 
крене у невероватан подухват. Дати су огромни новци за машине уграђене у прве електране. 

У заосталој и сиромашној Србији тога доба, била је електрична енергија нестваран одсјај 
неког далеког, напредног света, почетак модерног 
доба... Прве хидроцентрале су подигнуте због 
фабрика тканина, а затим су осветљене улице, 
домови, прорадили ретки кућни апарати на струју, 
покренути трамваји - „варошке железнице“, како су 
их тада звали, све се одједном захуктало. 

Србија сада има чак пет хиодроелектрана 
старих више од једног века, и то само захваљујући 
пријатељству Николе Тесле и Ђорђа Станојевића. 
Без тог пријатељства Теслина достигнућа би 
Србији још дуго након тога остала непознаница. 
Захваљујући Станојевићу Тесла је и посетио 
Београд јуна 1892. године.  

Под градом је стара 112 година, Вучје 109, 
Света Петка 104, Гамзиград 103, Моравица има 
101 годину рада. Ове стогодишњакиње и даље 
кроте водотокове. Оне праве више количине струје 
од којих застаје дах, али њихов значај и није у 
томе. Опкољене нетакнутом природом, често 
скривене од погледа, окружене брзацима, 
водопадима, ретким биљкама и животињама, 
доломитским стубовима и прозорцима, делују 
потпуно нестварно. Све оне су од изузетног 
значаја и као промотери обновљивих извора 
енергије. 

У Електродистрибуцији у Неготину, родном 
месту Ђорђа Станојевића, налази се спомен соба 
посвећена овом великом српском научнику.Стпгпдишоа сијалица у МХЕ Гамзиград 
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 Историјат - Мале приче о стогодишњакињама
27

 
 

Хидроелектрана Под градом - Тече вода низ обронке Таре и Златибора и твори реку 
Ђетину, која се преко Креманске површи, кроз клисуру, спушта све до Ужица. Понет Теслиним 
теоријама, убеђивао је Ђорђе Станојевић управу Ткачке радионице у Ужицу у водену снагу 
Ђетине, те они коначно јула 1898. године попустише. Већ следеће године сам краљ Александар 
Обреновић испод зидина средњовековног града Ужица положи камен темељац за прву 
хидроелектрану која је требало да омогући примену Теслиних принципа.  

Најсавременија опрема стигла је из „белог света“ – Беча и Будимпеште. До Крагујевца 
железницом, а онда даље полако, преко високе Јелице и стрмог Потајника, колима која је шест 
пари волова вукло. Августа 1900. хидроелектрана „Под градом“ се захуктала, Ткачка радионица је 
постала први индустријски објекат у Србији који је за погон својих машина користио струју, а Ужице 
је добило електрично осветљење. Ужичани су гледали у неверици, убеђени да се обистинило 
предсказање Митра Тарабића да ће синути „виђело с ријеке“. 

 

 
 

Хидроелектрана Под градом, Ужице (Фото архива ЕПС-а) 
 
 

Хидроелектрана Вучје - Недалеко од Лесковца, на реци Вучјанки, испод планине Кукавице 
налази се хидроелектрана Вучје. Невероватан спој природе и дела људских руку.  

                                                           
27 НАПОМЕНА: Више о старим хидроелектранама можете прочитати у публикацији 

Електропривреде Србије „И сину виђело из ријеке“. 
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Лесковачки индустријалци, заинтересовани новом привредном облашћу - производњом 
струје, намерачили су се да укроте планинску реку, пуну вирова, водопада и слапова, још 1901. 
године. Најпре је основано Лесковачко електрично друштво, а затим сребрним и златним новцима 
купљене две воденице како би електрана била на најпогоднијем и најбржем делу Вучјанке. 
Почетак коришћења струје у Лесковцу био је раван чуду, те је ова стогодишња хидроелектрана и 
започела свој рад на посебан дан – Дан ослобођења града од Турака, 24. децембра 1903. године. 
Вучје и 17 километара дуг далековод између ње и Лесковца означавају почетак преносног система 
електричне енергије у Србији.  

Сада је хидроелектрана „Вучје“ део светске баштине у области електротехнике. IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) уврстио ју је у програм „Milestone“ - на листу 
објеката, проналазака и достигнућа од општег значаја за развој и историју електротехнике у свету.  

 

 
 

Хидроелектрана Вучје, Лесковац 

 
Хидроелектрана Света Петка - На путу према Софији, на завршетку последњих обронака 

Сврљишких планина и Суве планине, налази се импозантан део кањона реке Нишаве - Сићевачка 
клисура, специјални резерват природе. Од Ниша је удаљена 14 километара, а сама дуга и више од 
тога - 17. Требало је силину Нишаве у клисури употребити за спровођење струје до Ниша, а читава 
деценија протекла је у размишљању како то и учинити. Сићевачки сељани страховали су за рад 
своје воденице, није им се свиђала идеја о хидроелектрани. Тако је Општина осим хидроелектране 
морала да се обавеже да ће изградити и канал за погон сеоске воденице, а бечкој фирми „Siemens 
Schuckert Werke“ поверени су елекромашински радови. Хидроелектрана „Света Петка“ свечано је 
отворена 21. јануара 1908. Занимљиво је да од те 1908. на њој није било значајнијих радова. Све 
је исто као и пре једног века. 
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Хидроелектрана Света Петка, Сићевачка клисура (Фотодокументација Сектора ЈП ЕПС за односе с јавношћу) 

 
Надомак хидроелектране, нанизало се уз реку Нишаву преко 30 светилишта. Саму цркву 

Свете Петке подигле су 1898. године инжињерске јединице српске војске, које су баш тада 
пробијале пругу и пут кроз Сићевачку клисуру. Био је то знак њихове захвалности због спасења 
краља Александра I Обреновића од дављења у таласима мора код Бијарица у Француској. 
Манастир је касније постао „Краљевски српски војни манастир Св. Петка Иверица“, јединствен 
такав у историји српске православне цркве. 

 
Хидроелектрана Гамзиград - Испод крајњих обронака Кучајских планина, у живописном 

селу Криви Вир, извире Црни Тимок. У том Црноречком крају, надомак Зајечара, је и чувена 
Гамзиградска бања, а у њој хидроелектрана „Гамзиград“. Готово да нема туристе који не посети и 
ово здање. У кругу електране постоји и савремени наставно-образовни и рекреативни објекат. Ту 
се одржавају и пословни и стручни скупови. Испред електране су бронзане бисте два великана 
Николе Тесле и Ђорђа Станојевића, без којих не би било ни ове стогодишњакиње. 

Убеђивао је Ђорђе Станојевић 1902. године грађане Зајечара да на Тимоку треба 
изградити „чудо технике“. Понесени полетним говором овод умног професора Високе школе у 
Београду, они основаше „Зајечарско електрично друштво“ да граду донесе осветљење, а 
индустрији и пољопривреди бољитак. Пратиле су изградњу разне трзавице, распад акционарског 
друштва, борба угледних Зајачараца Томе Милошевића и Јеремије Савића око тога ко ће преузети 
изградњу. Радови на изградњи почели су 1908, а годину дана касније власник фирме „Урош и 
синови и варошка општина Зајечар склопили су уговор о „електричном осветљењу вароши“. 
Производња струје почела је 1. новембра 1909. године. 
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Хидроелектрана Гамзиград, Зајечар (Фотодокументација Сектора ЈП ЕПС за односе с јавношћу) 

 
Хидроелектрана Моравица - У средишњем делу Ивањице, варошице под Голијом, 

угнездила се хидроелектрана „Моравица“. Њено језеро и водопад симболи су Ивањице. Када је 
познати овдашњи трговац Милутин Поповић откупио земљиште поред реке Моравице, започео 
радове, а затим на рабаџијским колима три дана превозио машинерију преко планине Јелице (17 
километара на дан, брже се није могло), сви су се и даље питали „шта би газда Милутину да купи 
ову гвожђурију“. Тек када су једне децембарске вечери 1911. године Ивањицу обасјале сијалице, 
постало је јасно. „Виђи, што је месецова изнад Ивањице!“, узвикивали су се мештани околних 
брда. До дана данашњег „Моравица“ ради за Ивањчане.   

 

 
 

Хидроелектрана Моравица (Фотодокументација Сектора ЈП ЕПС за односе с јавношћу) 
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После Првог светског рата, када је ослобођену Европу понео дух напретка и 
модернизације, потреба за електричном енергијом је вртоглаво расла. Готово сваки хотел, банка, 
фабрика, имали су своје електране. У то време настале су и хидроелектране „Врело“, 
„Јелашница“, „Турица“, „Сићево“, „Темац“.  

Посебно занимљива је прича о „Јелашници“ која је подигнута још 1914. године, али је 
радила свега један дан. Рат ју је покосио и никада више није обновљена. Киломтар и по узводно, 
Акционарско друштво из Врања подигло је 1928. године нову електрану. Да би је сагрдили 
померили су читаву стену, а турбине и генератори стигли су као ратна репарација. Кренула је 
електрана пуном паром, али је потрошача било јако мало. Три петине струје остајало је 
неискоришћено, те су уводили струју у куће сиромашних посве бесплатно. Електрана и даље ради, 
готово нетакнута од времена када је настала, али јој је тешко прићи, пут је уништила поплава још 
1948. године. Преко остатка старог доводног канала води уски пролаз за пешаке или магарце, 
једином транспортном средству до електране. Посве јединствен доживљај. 
 
 

 Шта је Завод за проучавање културног развитка до сада урадио на пројекту? 
 

Завод за проучавање културног развитка је до сада мапирао културне потенцијале, 
проучио постојеће публикације о индустријском наслеђу и дефинисао пут културе, израдио мапу 
руте, организовао трибину и изложбу „Путевима Тесле и Станојевића“ (18-27. април 2012, Галерија 
Завода за проучавање културног развитка, Београд), медијски промовисао идејни концепт руте, 
израдио идејни пројекат за покретање руте, окупио потенцијалне партнере за постављање и даљи 
развој руте.  

Изложбу Путевима Тесле и Станојевића отворио је 18. Априла 2012. године у Заводу за 
проучавање културног развитка Горан Петковић, државни секретар Сектора за туризам 
Министарства економије и регионалног развоја. Након отварања изложбе одржана је трибина о 
индустријском туризму на којој су учествовали Аца Марковић, председник Управног одбора ЕПС-а, 
Владимир Јеленковић, директор Музеја Николе Тесле, Рифат Куленовић, индустријски археолог у 
Музеју науке и технике Маја Тодоровић, истраживач Завода за проучавање културног развитка, и 
Мануела Граф, идејни творац потенцијалне руте “Путевима Тесле и Станојевића”. 

Присуствовали су и новинари из највећих медијских кућа, а учесници су имали прилику да 
накнадно гостују на телевизијским и радио станицама.   

 

 
 

Мануела Граф, Аца Марковић, Владимир Јеленковић, Рифат Куленовић и Маја Тодоровић на трибини 
Путевима Тесле и Станојевића 
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Развој једне културне руте и почиње од подизања свести, видљивости и препознатљивости 
руте. У том погледу, да би рута добила своје препознатљиво „лице“ и нашла се на туристичкој 
мапи, неопходан јој је визуелни идентитет - печат препонатљивости. То је од посебног значаја за 
области и земље са малом традицијом у промоцији културног туризма, какве су земље источне 
Европе. Дизајн, сигнализација, брошуре, флајери, штампани туристички водичи, постери, вебсајт, 
коришћене друштвених мрежа, почетак су рада на промоцији руте. Следећи корасу су добро 
промишљена стратегија развоја руте и бизнис план. 

Основни циљеви пројекта су: 
 Очување и промоција индустријског наслеђа – европског, регионалног, али и националних 

специфичности; 
 Културно-едукативна и научна компонента – промоција културе и науке, учење кроз забаву 

и из прве руке; 
 Допринос одрживости и промоцији туризма региона - јачање идентитета и видљивости 

региона кроз међународну сарадњу;  
 Подстицање развоја неразвијених подручја, посебно сеоских, њихово економско 

оснаживање;  
 Промоција  обновљивих извора енергије. 

 
 

 Планиране даље активности:  
 

Завод за проучавање културног развитка ће кроз даља истраживања детаљније 
представити потенцијале старих мини хидроелектрана за развој туризма и поставити основе руте 
(целокупан дизајн руте; сајт руте, детаљна, руком рађена мапа руте у духу времена с краја 19. и 
почетка 20 века; промотивни мултимедијални догађај, као основ будућих догађаја за анимацију 
туриста на рути). Такође ће умрежити све актере на рути и радити на даљем повезивању руте са 
Хрватском, Аустријом и Мађарском, организовати стручне скупове и конференције. 

Са друге стране, Електропривреда Србије ће омогућити да се старе хидроелектране, које 
до сада нису биле отворене за јавност, учине приступачним за туристе, и обезбедиће водиче за 
стручне туристичке посете. Све мале хидроелектане на Путевима Тесле и Станојевића установиће 
радно време у које ће бити отворене за туристе и сарађиваће са локалним туристичким 
организацијама ради боље посећености и промоције. Центар за промоцију ЕПС-а ће промовисати 
ову културну руту у стручним круговима у међу новинарима који прате рад ЕПС-а, такође ће се 
трудити да пројекат буде представњен на што више домађих и иностраних стручних скупова, 
форума, сајмова и конгреса. 
 Уколико буде све ишло како је планирано, културна рута Путевима Тесле и Станојевића 
биће добар пример пројекта који је успео да удружи више сектора – културу, науку, образовање, 
туризам и привреду, али и да активно укључи локалне заједнице у даљи развој пројекта. 


