
319

Српскаакадемијанаукаиуметности,Географскиинститут
ЈованЦвијић,Београд,УниверзитетуБеограду,

Географскифакултет,Београд

DOI10.5937/kultura1443319T
УДК338.48-6:7/8(497.11)

338.483.12:903/904(497.11)
стручнирад

ЗАШТИТА,
РЕВИТАЛИЗАЦИЈАИ

УПОТРЕБАНАСЛЕЂАКРОЗ
СИСТЕМФОРМИРАЊА

КУЛТУРНИХРУТА
ЕВАЛУАЦИЈАМАСТЕРПЛАНАПУТ 

РИМ СКИХ ЦА РЕ ВА
Сажетак:Културнерутесурелативноновпојамустручнојли
тератури којим се дефинишу културни, туристички производи
засновани на комплексу туристичких атракција и дестинација
којесемеђусобноповезују,доксеправацпутовањатуристичком
рутом обично састоји од путева са значајним пејзажним, кул
турним,историјским,геолошкимилиприроднимвредностима,а
укључујеразгледањеиинтерпретацијулокалитетакојисеналазе
уоквиримакултурнеруте.Путевикултуремогупостатитури
стичкедестинацијезбогсвојихвезаспознатимместима,догађа
јимаилиличностима.Формирањекултурнихрутакаотуристич
ких производа сматра се новим начином заштите, ревитализа
ције,употребеипрезентацијекултурногнаслеђа.Ипак,концепт
културнихрутакојисепримјењујеусветуиЕвропи,текјеусвом
зачеткунатериторијиСрбије.Овомприликомсупредстављени
основнипринципиформирањакултурнихрута,аизвршенјеиувид
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упостојећеиницијативеипројектеформирањакултурнихрута
уСрбији,сапосебнимосвртомнапостојећимастерплан„Пут
римскихцаревауСрбији”чијајекритичкаевалуацијаизвршена.

Кључне речи: културне руте, туризам, Србија, „Пут Римских
царева”

Увод

Термини „културна рута”, „пут културе” и „пут наслеђа”
сматрају се синонимима и означавају јединствену целину
повезанихелеменатакултурногнаслеђанаодређеномгео
графском простору1. Како би учинили концепт културних
руталакшимзаразумевањеодстранејавностиионихкоји
предлажупројекте,Европскиинститутзакултурнерутеје
формулисаоследећудефиницију:„Европскакултурнарута
представљапуткојипремошћује једнуилидвеземљеили
регије,организованајеокотемечијеисторијске,уметничке
илидруштвенеинтересепредстављаЕвропа,билоповред
ностигеографскерутекојасепратиилизбогприродеи/или
целог спектрањеногопсегаи значаја.Рутаморабитиба
зирананавећембројуатракција,саместимаобичнобога
тимисторијскимвезама,којасутакођерепрезентативназа
европскукултурукаоцелину”2.Топодразумевадакултурна
рута треба одражавати кључне вредностиињен европски
идентитет. Концепт културних рута, прихваћен од стра
неУНЕСКОвогКомитетаСветскебаштине,дефинисанје
као:„Путнаслеђакојисесастојиодопипљивихелемената
кодкојихкултурнизначајпроизлазиизразменеивишеди
мензионалног дијалога међу земљама или регијама, и ко
ји илустрира интеракцију кретања дуж руте, у времену и
простору”3.

Културнерутекаоатракцијекултурногнаслеђакојеукључу
јуисторију,културнонаслеђе,археолошканалазишта,музе
је,архитектуруислично,одавносупосталетуристичкире
сурс.Повезивањемисторијепросторнораздвојенихместа,
културнерутеподижусвестотомекакосусекултуреипро
сториукојимаљудиживеразвијали,каорезултатзаједнич
кихпроцесаиразмененаслеђакојеукључујемиксопипљи
вихинеопипљивихелемената.Путевикултуревреднујусе

1 Mangion,T.andTamen,I.(1998)EuropeanCulturalroutes.CouncilOfEu
rope,,Strasbourg,13.Ауторидефинишупојамкултурнерутекаосистем
повезанихатракцијабазиранихнакултурномнаслеђукојесупросторно
повезанеиуоквиренеуједнуцелинунаодређенојтериторији.

2 ICOMOSEnameCharter for the InterpretationofCulturalHeritageSites.
http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/5675.doc

3 Закључцисамеђународнеконференције „Путевикаокултурнонасле
ђе”,УНЕСКО,(1994),Мадрид,34.
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највишезбогсвогидентитета,физичкихвезаспрошлошћу
иконтинуитетапостојањаикоришћења.Добропознате,чак
исветскипознатекултурнерутесусвакегодинесвеброј
нијеиразноврсније,имајусвевећибројпосетиоцаисвесу
присутнијенатуристичкомтржишту.Путевикултуремогу
постатитуристичкедестинацијезбогсвојихвезаспознатим
местима,догађајимаилиличностима.Комбинацијакултур
неразменеидруштвенихвредностистварајупрепознатљив
идентитетзасвакукултурнуруту.Самимтимоверутепред
стављајуитуристичкеруте.

Подпојмомтуристичкарутасматрасеутврђениправацпу
товањакојисеобичносастојиодпутевасазначајнимпеј
зажним, културним, историјским, геолошкимили природ
нимвредностима,аукључујеразгледањеиинтерпретацију
локалитета који сеналазеу оквиримаоверуте4.Културне
туристичкерутесусеупраксипоказалекаоизузетнашанса
заразвојнеразвијенихрегијакојепоседујутуристичкере
сурсе.Основниконцепттематскихтуристичкихрутајепо
везивањесеријетуристичкихатракцијарадиунапређивања
туризмаиохрабривањатуристадапутујуодједнедодруге
локацијенаодређенојтериторији.Рутезнатномогуварира
тиудужини,опсегуипотематицикојаповезујелокалитете
унутарједнетуристичкеруте.Циљевикојибисепостигли
формирањемтуристичкерутеодносесенапривлачењепо
сетиоца, умрежавање културних дестинација и атракција,
интерпретацију наслеђа, ангажовање локалних заједница,
заштиту и конзервацију културног наслеђа и постизање
одрживогразвојатуризма.

Принципиформирањакултурнихрута
каотуристичкихпроизвода

Туризам базиран на културним рутама је врста наслеђа и
туристичкиметодкојисеврлочестокористиупојединим
земљамакакобисеискористилонаслеђесаосновномсвр
хомуконзервацији,културномочувању,туризму,алиикао
покретачдруштвеноекономскогразвоја.Основнакаракте
ристикарутеједапредстављаодређенопутовањеилипро
лазаккрозсеријуатракцијаиелемената.Тојестратегијаза
остваривањециљаилисеријециљева,каоисеријаакција,а
несамотренутнаиизолиранаактивност.Билодасерадио
линеарнојиликружнојрути,одликерутесусличнеусмислу
типа,опсегаинивоаруте.Свакиелементуоквирурутеима

4 Garrod,B.andFyall,A.(2000);Ауторинаводедасеруте,обичновезују
залинеарнеиликружнесаобраћајницекојеповезујутематскиодређе
не локалитете који суинтересантниодређеним сегментима туристаи
упакованиујединственитуристичкипроизвод.
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својуулогуи,иакообичносвиелементипоправилутребају
иматиприближанзначај,појединисемогусматратицентри
маиконкретнимтуристичкимциљевима.Најатрактивније
дестинацијеобичносулоцираненапочеткуиликрајурутеи
служедадоведутуристенаодређеноподручјеипокренуру
тукадругимсекундарнимдестинацијамаиатракцијама,од
носнодаусмеретуристекаонимместимауоквирурутекоја
небимоглапривућитуристекаосамосталнедестинације.

Рута је специфичнаврстатуристичкогпроизвода,билода
је линеарна или кружна, она је састављена од серије де
стинација или локалитета које повезује јединствена тема
и форма руте (пешачка, пловна, моторизована и слично),
обично јеобележенаупоредо сапостављањемтуристичке
инфраструктуре дуж трасе културне руте. Овај тип тури
стичкихкретањаукључујепроизводекојизахтијевајуорга
низацијскуинтеграцију(уједињавањеелеменатапроизвода)
и имају одређену локацију унутар географског простора.
Елемент који обједињује серију дестинација и локалитета
(објеката,атракција)можебититема(архитектура,истори
ја,индустрија,фолклор),начинилисредствопутовања(би
циклистичка, водена, моторизована) или мотив путовања
(разгледање,рекреација,духовноискуство).Нисусветури
стичкерутеаутоматскиитуристичкипроизводи,културна
рутадабипосталатуристичкаморабитикомерцијализова
на5.Запрограмско,организационоиоперативнокултурно
аниматорскоделовањебезкоганематуризма,потребнису
посебниспецијализованистручникадрови.Онисунеопход
нинесамосвакомтуристичкомместу,негоисвакомтури
стичкомобјекту.Тосувисококвалификованиорганизатори
културнихиуметничкихделатности6.

Основатуристичкогпроизводакултурнерутејесадржанау
различитимпотребаматуристапопутсазнања,рекреације,
религијскогдоживљаја,истраживања,узбуђења.Производ
културнерутетребасадржатисвеелементекојигачинепо
годнимзакоришћењеодстранетуриста:културнадобрасе
везују за тематику рутеи садрже туристичке услуге (сме
штај,храна,превоз,туристичкеинформације,водичкеуслу
ге,сувенири,брошуре,картеислично).Проширенипроиз

5 Meyer, D. (2004) наглашава да би једна културна рута постала и
туристичка,онасеморасматратиодређенимсетомпроизводаиуслу
гаприпремљенихзапродајупонуденатуристичкомтржиштусциљем
привлачењаспецифичногсегментатржиштаизадовољавањемпотреба
одређенегрупетуриста.

6 Јовић,Б.(1983)Туризамикултура:Организацијакултурнихделатности
утуризму.Културабр.60/61,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.276.
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водукључујекомплементарнеуслугекојеунапређујуатрак
тивноструте.Овиелементису„уграђени”укултурнуруту
(перформансе, изложбе, културни догађаји, дегустације,
игре),каоинекидодатниобјектииуслугекојенисуизрав
новезанизатематикурутеиукључујурекреацију,посету
локалитетаизвантрасеруте,културнеатракцијеислично.

Модернимасовнитуристиобичнотражедоброприпремље
не, означенеи сигурне руте које се описују у водичимаи
захтевају да се одредиштаприлагодењиховимпотребама.
Стварањетуристичкерутеомогућуједасепривучепажња
заинтересованихстранакавећембројулокалитета,крозци
клусраста,поновноготкривањаиистраживања,причемуи
мањеатрактивнилокалитетинарутимогубитиактивирани
итуристичкивалоризовани.Такођесеможеочекиватидасе
наовајначинпродужиборавактуристауоквиримаземље
што доприноси економској добити локалним заједницама
којеживеублизиниовихлокалитета7.Применатаквераз
војнепроменезахтеваосетљивиприступипостепениразвој
којинећеотуђитистејкхолдеречијаћеочекивањавероватно
битиусмеренанабрзирастпосетенаовимлокалитетима,а
тосесматранеодрживимначиномразвоја.

Културном баштином, на њеном истраживању, заштити
и презентацији брине се читав низ културних установа –
архива,музеја,заводазазаштитуспоменикакултуре,каои
националнабиблиотека.Укултурнадобраспадајупредме
тикојисуизразилисведочанствољудскогстваралаштваи
који,помишљењунадлежнихтела,представљајуилимогу
представљатиисторијску,уметничку,научнуилитехничку
вредностилиинтерес.Иакосеврлочестоистичузначајни
резултатикоји сууСрбијипостигнутиуобласти заштите
културногнаслеђа,морасеконстатоватидачакнипрвафаза
конзерваторскорестаураторскихрадованије употпуности
завршенанинаједномспоменичкомкомплексуунашојре
публици.Дакле,Србијанеманиједанспомениккултурена
комесудокраја спроведенисвирадовинаархитектурии
живопису,нитирадовинањеговомдефинитивномуређењу
ипрезентацији.Самимтим,јасноједатуристичкапривреда
неможенаправиначиндакориститеспоменике,чакикада
су радови нањиховом очувању и рестаурацији завршени,
уколикосенерешиниздругихпитањавезанихзапрезен
тацију споменика (осветљење, водовод, санитарије, путна
инфраструктура,питањавезаназавласништво,надлежност
чувањаиприказивања,итд).Затобибилонеопходнодасе

7 Јовичић,Д.иБранков,Ј.(2009)Туристичкеатракције–кључниелемен
титуристичкересурснеоснове,Гласниксрпскоггеографскогдруштва,
Св.LXXXIXБр.1,стр.3–13.
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пројектизаштитеибудућеинтерпретацијеианимацијераде
истовремено8.

Проблемиупланирањуразвојакултурнедестинацијекоји
сеналазеуменаџментукултурнихдобараидестинацијаба
зиранихнањима,јављајусеиуцентрализованимидецен
трализованим системима. У централизованим системима
превише наглашена улога централних државних тела во
дибирократизмуиинерцији,иницијативаиинвентивност
нанижимнивоимасенеподстичу,аспровођењепланских
одлука потиче из центара. Мноштво центара одлучивања
у области туризмаи културе, тј. чињеница да сунекеин
ституције самосталнеи самосталнопланирају свој развој,
онемогућујестварањезаједничкогплана,посебнокадасуу
питањуприватнеинституцијеиделатностикојесетржишно
финансирају.Зависностпланирањаодфинансијскихмогућ
ностиифинансијскеполитикедржаве јеочигледна.Сред
стванамењенатуризмуикултурисуограниченаодлукомо
расподелибуџета,тесесвевишепостављазахтевдауплан
улазесамопостојећеинституције,адасесвемањестварају
новеинституцијеиновеинвестиције.Слабасарадњаизме
ђусекторакултуреитуризмаусловљенајесупротностима
измеђуосновнихциљеваовихсектораинедовољномфлек
сибилношћуобестране.Докјекултурнисектортрадицио
налнозаинтересованпресвегазаконзервацијуиревитали
зацијукултурнихдобара,туризамјепримарноусмеренна
остваривањефинансијскихефекатаиексплоатацијукултур
нихдобара9.Очигледноједанеопходноуправљањекултур
нимдобримауоквирукултурнихрута,којесутематскиспе
цифичнеитериторијалноподељенеукластере,можебити
корисноиосигуратипобољшањеуменаџменту.

Пројектитуристичкогразвојасутекускоријевремепоста
ливидљивијијавностиизахтевајувећиинтересприватног
секторазаовеактивности.Већјеотпочеопрограм„Атлас”
традиционалне архитектуре или „Дунав  културна рута”,
„Пут римских царева” и слични пројекти који ће показа
типуткабудућностиза„српскупрошлост”.ПроцесIRPP/
SAAHјепредставионекеновеприступеуправљањукултур
нимдобримауСрбији,крозприпремањестудијаизводљи
востикојесууглавноморијентисанекадонаторимаилокал

8 ДрагићевићШешић,М. (1983) Туризам и култура: Културно наслеђе
итуризам.Културабр.60/61,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.305.

9 ДрагићевићШешић,М.иСтојковић,Б. (2007)Култура–менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд: Клио, стр. 399. Несугласице ових
сектора семогу превазићи сарадњоми применом концепта одрживог
развоја.



325

A. ТЕРЗИЋ, Ж. БЈЕЉАЦ и Р. ЈОВАНОВИЋ

нимстејкхолдерима,чимесенаглашавапотребазарефор
момупраксиуправљањакултурнимнаслеђемуСрбији10.

Туристичкиразвојбазирасенаупотребикултурнихипри
роднихресурса сциљемкреирања атрактивногпроизвода
којићезадовољитипотребетуристаирезидентногстанов
ништва,крозостваривањекомплекснихсоциоекономских
ефеката11.Развојстратегије,тј.планауправљањакојиукљу
чује све кључне стејкхолдере, је од суштинског значаја за
развој успешнихи самоодрживих туристичкихпроизвода.
Комплексност културне руте састављене од великог броја
атракција, које су просторно разбацане на подручју једне
иливишеземаља,захтевастратегијскисистемуправљања.
Радистварањауспешногиодрживогкултурногпроизвода
нужнајесарадњанасвимнивоима,којаомогућујеразумно
планирањетуристичкогпроизводакрозумрежавањеипарт
нерствоизмеђутуристичкогсектораикултурнихактера,те
омогућује стварање одрживог развоја и додавање култур
нихпрограма(перформансе,културнидогађаји,уметности
слично),доктуристичкиактериомогућујустварањеодгова
рајућеинфраструктуреипрограметуристичкеинтерпрета
цијеианимације

Моделумреженогпроизводаукултурномтуризмудајеко
ристан оквир за планирање интерпретативних производа
унутармрежекојасесастојиодчлановасразличитимве
штинамаипрофесијама.Обично,великеорганизацијепо
крећуствари,каоштосуУНЕСКО,ЕвропскаУнија,Савет
Европе, националне и локалне јавне институције. Њихов
основнипосаосесастојиудоношењуодлукаотомекојеће
сестратегијеспроводитирадиостваривањациљеваипрона
лажењасредставаимплементацијекојићесепримењивати.
Овеодлукеседоносенасамомврхухијерархијскеструкту
ре,начестоврлобирократскиначин,којићенакрајустићи
доиндивидуалнеситуацијенанивоусамогкултурногдобра
ињеговогнепосредногокружења(локалнезаједницеиту
риста)12.Успешнопланирањеиимплементацијатуристич
когпроизводакрозмрежузахтеваактивнуидоброоргани
зованусарадњуизмеђутуристичкогикултурногсектора.

АнализауспешнихрутаунашемокружењуиуЕвропиомо
гућила једасеуочеспецифичниаспектикојисукодсвих

10IntegratedRehabilitationProjectPlan/SurveyoftheArchitecturalandArcha
eologicalHeritage,IRPP/SAAH–Serbia–2008

11Timothy,D.(2007)Timothy,D.,andBoyd,S.(2001)
12Moulin,C.andBoniface,P.(2001)RouteingHeritageforTourism:making

heritage and cultural tourism networks for socioeconomic development.
InternationalJournalofHeritageStudies,Vol.7,No.3,2001,pp.237248.
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рутаприсутниисамимтимсемогудефинисатикаокључ
низаразвојновихкултурнихрутаипрограма.Готовосве
успешнерутесутематизоване,ајасноодређивањетематике
сесматраобавезнимкакобисеомогућилопозиционирање
културнерутенатуристичкомтржиштуистварањепрепо
знатљивогбренда.13

Можесеуочитиидасвеуспешнекултурнерутекарактери
шеразвијенатуристичкаинфраструктураиадекватнимар
кетинг,узразвијенисистемозначавањаруте,креиранразно
врстанпромотивниматеријалислично.Увидомупостојећу
праксуформирањакултурнихрутаусвету,каоиразвојаи
начинауправљањауспешнимрутамабазиранимнакултур
номнаслеђу,аимајућиувидупостојећуструктуруикарак
теристикеатракцијауподручјимакрозкојеовакверутепро
лазе,долазиседозакључкадасукључнифакториуспеха
културнерутеследећи:јединственоструте,одрживост,по
везивање(паковање)атракција,осигуравањеквалитетнеин
фраисупраструктуре,партнерствоиумрежавањестејкхол
дера,потребаинституционализованогсистемауправљањаи
маркетингаруте,интерпретацијаианимацијанарути,стра
тешкопланирање,брендирањеипозиционирањеруте.

ПрограмиформирањакултурнихрутауСрбији

С обзиром да је процес формирања тематских културних
рута уСрбији, тек недавно уведен, с обзиром на концепт
руте,онесеуовомстадијумунемогусматратикомплетним
производом,алипредстављајупомаккаразвојурутакаоту
ристичкихпроизвода који ће битиодизузетног значаја за
развојтуризмауСрбији,теомогућитијојдапобољшасвоју
позицијунаврлоконкурентномтуристичкомтржишту.

ТематскекултурнерутеуоквиримаРепубликеСрбијепочи
њудасеформирајуупоследњихпаргодина,апромовиса
несуодстранеСекторазатуризамуоквируМинистарства
економије и регионалног развоја иМинистарства културе
РепубликеСрбије,каоиодстранеТуристичкеорганизације
Србије.Конкретно,спроведенесустудијеииницијалнипро
грамиформирањакултурнихрута–„ПутРимскихцарева”
(МинистарствоекономијеирегионалногразвојаР.Србије),
„ДолинакраљеваудолиниИбра”(Туристичкаорганизација

13Станојловић,2009.иСтанојловићидр,2010,указујеначињеницуда
сусветуристичкиафирмисанекултурнерутетематизоване,тедаобу
хватајувећибројтематскиуклопљенихатракција,алисетакођеуводеи
другенетематскеатракцијекоједопуњавајусадржајиподижуквалитет
иатрактивноструте.Такођенаводииосновнекоракеуформирањуте
матскихрутабазиранихнаархеолошкомиспоменичкомнаслеђу,каои
изузетанзначајадекватнеинтерпретацијеианимацијеналокалитетима.
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Србије),„Трансроманика”(Министарствокултуреусарад
њисаСаветомЕвропе),„ТврђавенаДунаву„(Министарство
културе,подпокровитељствомУНЕСКОа).Такође,постоји
чакнеколикотематскихпрограмаТуристичкеорганизације
Србијебазиранихнавинскомтуризму–„ПутевивинаСр
бије”и„ПутевивинаВојводине”.Упосљедњихпаргодина
формиранојенеколикотематскихкултурнихрутакрозИПА
пројектеРазвојнеАгенцијеДКМТрегије–„Сретновреме
мира–путевиСецесије”,„Неограниченарекреација–здрав
ственитуризам–Велнес,„Лутајућикрозшпајзмонархије”
и„Укусизауживање–Авантуристичкетуретрагомкадар
ке,ракијеипива”,„Фолклорбезграница”уДКМТрегији–
Мађарска,Србија и Румунија. Такође, постоји потенцијал
заформирањерутасаследећомтематиком„Траговимака
меногдоба–Лепенскивир”,„ДворциилетњиковциВојво
дине”,„СалашиВојводине”,„Животсрпскихсељака”,итд.

Критичкаевалуацијатуристичкогмастерплана
„Путримскихцарева”уСрбији

Пројектнимпланом„Путримскихцарева”који јеизрађен
иницијативомМинистарстваекономијеирегионалнограз
војаРепубликеСрбијепредвиђенојеформирањекултурне
рутенапотезуНишСврљигКњажевацЗајечар(Гамзи
град)НеготинКладовоДоњиМилановацГолубацВе
ликоГрадиштеПожаревац(Костолац)иуадминистратив
номсмислуобухватаделовеопштинаНиш,Сврљиг,Књаже
вац,Зајечар,Неготин,Кладово,Мајданпек,Голубац,Велико
ГрадиштеиПожаревац.Иакопројекатнеобухватапростор
античког Сингидунума (Београда) и Сирмијума (Сремска
Митровица),оннаглашавапотребуипредвиђапроширење
културнерутенаоватуристичкачворишта.

Oбзиром да пројекат претпоставља формирање културно
историјскогитинереравезаногзастароримсконаслеђе,про
јектнимпланомобухваћенисуследећилокалитетиизраз
добљаантике–Медијана(Mediana)кодНиша,којапотиче
из4.векаипредстављаместорођењаКонстантинаВеликог;
Римскилогориутврдаиз1.векановеересеверноодКња
жевца(TimacumMinus);ВрелоШаркаменублизиниНего
тинакојипредстављарезиденцијалномеморијалницарски
комплексскраја3.ипочетка4.века;затим,локалитетФе
ликсРомулијана(FelixRomuliana)кодГамзиграда(ублизи
ниЗајечара)којипредстављарезиденцијуимператораГаја
ВалеријаГалеријаМаксимилијана(297311),местоукојем
јерођенипокопан,акојије2007.годинеушаонаУНЕСКО
вулистуСветскекултурнебаштине;затим,Трајановутаблу
којујепоставиоцарТрајан(1.векновеере)наконизградње
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путакојијепотопљен,докјеоваплочапостављенанасте
ниизнадДунава;Трајановмост(103105.године)изграђен
токомДачанскихратоваачијијеизгледпредстављеннасту
бовимауРиму;римскоутврђењеДијана(Diana)из1.века
п.н.е,лоцираноублизиниКладова;иВиминацијум(Vimi
nacium)кодКостолцакојипредстављаостаткеримскоггра
даилогора,односноглавниградримскепровинцијеМезије
Супериор(MesiaSuperior)14.

14МинистарствоекономијеирегионалногразвојаРепубликеСрбије,Ма
стерпланкултурноисторијскеруте„Путримскихцарева”,2007,Бео
град,доступнонаwww.turizam.merr.gov.rs

Слика1:Културнарута„Путримскихцарева”,Србија
Извор:www.turizam.merr.gov.rs
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Уциљу стварања основа за позиционирање руте разрађе
несутабелезарутукаоцелинуипосебнелокалитетекоје
садржекључнекарактеристике,фасцинацијеиинтерпрета
тивне теме.Основнефасцинације руте каоцелине су: бо
гатствостароримскогнаслеђа,разноликостлокалитета,17
римскихимператорајерођенонаподручјуданашњеСрби
је,локалитетСветскекултурнебаштинеФеликсРомулија
на,Дунавскетврђаве(вишеслојнаархеолошканалазишта),
панорамски путеви (Дунав, Ђердапска клисура), виногор
ски предели (Неготин,Књажевац), манифестације и дога
ђаји(прослава1700годинахришћанства–одпроглашења
Миланскогедикта).

Локалитет Пројекат Процена  

инвестиција 

Период 

реализације 

Изградња центра за посетиоце и истраживаче 2 милиона еура 2008-2011. 

Изградња хиподрома за вожњу двоколица 1,2 милиона еура 2008-2011. 

Изградња амфитеатра 800.000 еура 2008-2011. 

Прокопавање канала од Дунава до локалитета 

ради приступа бродовима (1 km) 

Нема процене 2008-2011. 

Урбана галантерија/ мобилијар 10.000 еура 2012 – 2014. 

Археолошки  локалитет 

VIMINACIUM 

Хортикултурално уређење 6.000 еура 2008-2011. 

Струја, вода и канализација 5.000 еура 2008-2011. 

Изградња паркинга (300m2) 2.500 еура 2008-2011. 

Изградња инфо-центра 12.000 еура 2012 – 2014. 

Изградња камених степеница до локалитета 30.000 еура 2008-2011. 

Постављање панорамског лифта 50.000 еура 2012 – 2014. 

Постављање бетонске платформе 10.000 еура 2008-2011. 

Изграда и постављање ограде Нема процене 2015 – 2017. 

Урбана галантерија/мобилијар 5.000 еура 2015 – 2017. 

Археолошки  локалитет 

TABULA TRAIANA 

Хортикултурално уређење 6.000 еура 2012 – 2014. 

Изградња паркинга 300m2 2.500 еура 2008-2011. 

Изградња инфо-центра 12.000 еура 2012 – 2014. 

Прилазни пут за возила и стаза за посетиоце 12.000 еура 2008-2011. 

Хортикултурално уређење 7.500 еура 2012 – 2014. 

Израда и постављање ограде Нема процене 2015 – 2017. 

Археолошки локалитет 

DIANA 

Урбана галантерија/мобилијар 20.000 еура 2015 – 2017. 

Археолошки музеј Кладово Постављање и опремање интерпретационог 

центра 

10.000 еура neodređeno  

Струја, вода и канализација 5.000 еура 2008-2011. 

Изградња паркинга 2.500 еура 2008-2011. 

Прилазни пут за возила и стаза за посетиоце 36.000 еура 2008-2011. 

Изградња инфо-центра 12.000 еура 2012-2014. 

Археолошки локалитет 

PONTES (Трајанов мост) 

Ласерски холограм - 3D приказ некадашњег 

изгледа моста 

40.000 еура 2008-2011. 
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Културноисторијскизначајсвихлокалитетанарутијене
сумњив и они имају довољно атрактивности за поједине
специјализованесегментезаинтересованезаархеолошкеи
историјске туре, међутим, и упркос томе постојећа атрак
тивнострутениједовољнадапривуче значајнијибројту
риста,који,иакозаинтересованизакултуруиисторијунису
њомепримарномотивисани.Самимтим,неопходнојекроз
додатнесадржајеунапредитисистемдоживљајаруте,каои
унапредитипрограмевезанезаинфраструтуру,општу,сао
браћајнуитуристичку,затимосновнеелементесупраструк
туре, као и систем интерпретације и анимације на самим
локалитетима.

Урбана галантерија/мобилијар 20.000 еура 2015-2017. 

Хортикултурално уређење 7.500 еура 2015-2017. 

Археолошки локалитет 

Врело Шаркамен 

Прилазни асфалтни пут Нема процене 2018 - ... 

Проширење раскрснице на скретању ка 

локалитету пут Зајечар-Параћин 

150.000 еура 2008-2011. 

Прођирење прилазног пута дугог 1,8 km 485.000 еура 2008-2011. 

Изградња Центра за посетиоце са 

интерпретационим центром 

1,5 милиона еура 2008-2011. 

Изградња староримског лавиринта за игру и 

едукацију 

Нема процене 2015-2017. 

Изградња мини технолошког парка Нема процене 2018-... 

Урбана галантерија/мобилијар 5.000 еура 2015-2017. 

Археолошки локалитет 

FELIX ROMULIANA 

Хортикултурално уређење 7.000 еура 2015-2017. 

Прилазни пут и стаза за посетиоце 27.000 еура 2008-2011. 

Довод струје 1.000 еура 2008-2011. 

Постављање расвете 5.000 еура 2008-2011. 

Археолошки локалитет 

TIMACUM MINUS 

Инфо-центар у етно-парку у Равни Нема процене 2018-... 

Струја, вода и канализација Град Ниш 2008-2011. 

Прилазни ауто и пешачки пут, паркинг и плато 137.500 еура 2008-2011. 

Изградња инфо-центра 540.000 еура 2008-2011. 

Изградња интерпретационог центра 1 milion еура 2015-2017. 

Пројекат изградње и реконструкција виле 400.000 еура 2012-2014. 

Изградња металне ограде и капије 40.000 еура 2012-2014. 

Заштитна конструкција над мозаицима 8.500 еура 2008-2011. 

Археолошки локалитет 

MEDIANA 

Урбана галентерија/мобилијар 50.000 еура 2018 - ... 

 Хортикултурално уређење 8.000 еура 2018 - ... 

Потребне инвестиције 8,69 милиона еура 

Извор: Мастер план “Пут Римских царева”, Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије 
 
Табела1:Предвиђенипројектииинвестицијеуоквирукултурне

руте„ПутРимскихцарева”
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„Путевиримскихцарева” јепројекатоднационалног зна
чаја који је замишљен каомодерна, едукативна туристич
катураикаоважандеоукупнетуристичкепонудеСрбије.
РепубликаСрбијајеупериоду2008–2010.годинеуложила
преко1,5милионаеврауразвојтуристичкеинфраструктуре
ипланирајуседодатнеинвестицијекакобиоварутадобила
међународнупрепознатљивостипосталасвојеврснисрпски
бренд.ПоизјаваманадлежнихМинистарствонаукејепред
виделодаизкредитаЕвропскеинвестиционебанке,са13
милионаеврафинансирапројекат„Путевимаримскихим
ператора”, уоквирукојегће, до2012. године, свиримски
градови на територији Србије, али и праисторијска нала
зиштаихеленистичкилокалитетикојисеналазенатојру
ти,битиупотпуностиобновљени15.Кључниинвестициони
пројектикојисудефинисаниМастерпланомодносесена
појединачнелокалитетекојипотичуизримскогдоба.Уци
љустварањацеловитогланцавредностизапосетиоценеоп
ходнесуиинвестицијеусмештајнекапацитетеиразвијања
другихтуристичкепонудауподручјимакрозкојепролази
рута.

Програмиконкурентностикојидоминантноодређују ефи
касностизградњеланцавредностиикоришћењакултурних
иприроднихресурсавезанихзаруту:

1.Заштитаиконзервацијалокалитета,

2.Развој/унапређењепостојећихатракција,

(а)покривањеодређенихналазарадилакшегприступанеза
висноодвременскихприлика

(б)изградњувизиторскогцентара(Виминациум,Ромулиана
иМедиана),

(ц)изградњу/постављањемањихинфоцентара(налокали
тетимаТрајановатабла,Диана,Трајановмост,Вратна),

(д)постављањеинтерпретационогцентраунутарАрхеоло
шкогмузејауКладову,

(е)додавањеновихсадржаја(хиподромуВиминациуму,ла
серскихолограмТрајановогмоста),

(ф)урбаноопремање(клупе,расвета,корпеитд.),хортикул
туралноуређењеиограђивање).

3.Развојпонудесувениравезанихзастароримсконасле
ђе,

15МинистарствоекономијеирегионалногразвојаРепубликеСрбије,обја
вљенона:www.turizam.merr.gov.rs
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4.Унапређењересторатерскепонуде,

5.Уређењепанорамскихпутева,

6.Унапређењепонудесмештаја.

НаосновупретходнодатеТабеле1можесеуочитивелики
бројпрограмазаштитеиизградњетуристичкеинфраструк
турена свакомпојединачномлокалитету.Акопосматрамо
предвиђене периоде реализације ових подпројеката и ре
алностањеналокалитетимаможесеуочитидапланиране
активностиувећинислучајеванисуотпочете,такођесемо
жеуочитидасуизносипотребнизареализацијуодређених
пројеката нереални с обзиромна реално економско стање
имогућностидржаве,каоиуодносунареалнетрошкове
таквих радова. Финансирање овог мегаломанског пројек
тапредвиђеноједабудереализованоизфондоваЕвропске
УнијеиподизањеразвојнихкредитакодЕвропскеинвести
ционебанке.Иаковећидеопредвиђенихпројекатајошувек
нијереализован,уочавајусезнатнаодступањаодпланира
нихактивности.Досадаувећинунаведенихлокалитетајош
није уложен новац за изградњу основне инфраструктуре,
саизузеткомВиминацијума,ФеликсРомулијанеиМедиа
не(којијефинансирансредствимаизбуџетаопштинеНиш
аповодомобележавања јубилејаМиланскогЕдикта,2013.
године).

Закључак

Презентација културне баштине кроз културне руте је са
свиму складу сапреференцијамаразвоја културног тури
зма, а туристичке и културне руте су представљене и као
приоритетинационалнестратегијеразвојатуризмаСрбије
што се огледа и у низу предвиђених пројеката овог типа.
Стратегијезавалоризацијукултурнихрутаиархеолошких
локалитета као кључних туристичких атракција захтевају
признавањеспецифичневредностикултурногнаслеђа,као
инапордасеовевредностиодрже,ревитализујуизашти
те,штосепостижекрозспецифичнемеременаџментако
јеимајузациљстварањепозитивногимиџаифинансијске
добитизаовелокалитете.

ПрвикоракуразвојукултурнетуристичкепонудеуСрбији,
акојајебазиранауправонаархеолошкимлокалитетимаиз
периодаантике,јеуправокреирањеосновнетуристичкеин
фраструктуре,дакле,конзервацијалокалитета,постављање
ознакаибазнеинтерпретације,каоиопсежнереконструк
цијеиизградњаинфраструктуренасамимлокалитетима.То
јеивидљивонапримерупостојећегмастерплана„ПутРим
скихцарева”израђеногодстранеМинистарстваекономије
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ирегионалногразвоја.Овајплан,превасходнотуристичког
развојанаподручјуСрбије,собзиромдаукључујенајатрак
тивнијелокалитетеизпериодаантике,предвиђавеликиброј
акција на конзервацији, ревитализацији и креирању тури
стичкеинфраструктуренасвакомодлокалитетаукључених
уовуруту.Нажалост,реализацијаоваквогмегапројектасе
показалакаоизузетнозахтевнакакофинансијскитакоиу
смислуспровођењаконкретнихмераконзервацијеиинфра
структурнеизградње.

Већинапланиранихпројекатакреиранихнаосновуовогма
стер плана нису спроведени, док је неколицина пројеката
реализованаделимично,такодаседоводиупитањереал
ностконкретнихплановаипериодареализације.Такође,на
основудатетабелеиздвојенеиззваничногдокумента,мо
жесеуочитидасуодређенапотребнафинансијскасредства
нереалнопроцењена.

Наоснову свеганаведеногможе сеуочитида је у зашти
ти културног наслеђа доминантно старо правило да већу
пажњуиинвестициједобијајууправонајбољеочувани,тј.
најрепрезентативнији и туристички најатрактивнији ло
калитети, док се друга, иако подједнако значајна али сла
бијеочуванакултурнадобраостављајупострани,иакосу
угроженијаиосетљивија.Посебнојеважнонагласитизна
чај маркетиншке кампање сваког локалитета и указивање
нањихов значај кроз јавнемедије, а самимтимби седо
принелоипривлачењупотенцијалнихинвестицијаиуове
мање познате локалитете. С обзиром да свако историјско
местоимапотенцијал затуристичкиразвој тематизацијом
је могуће повезати већи број локалитета и тиме створити
јединственикомплексантуристичкипроизвод.Ипак,соб
зиром да су археолошки локалитети изузетно осетљиви и
подложнидеградацији,туризамсетребауводитиопрезнои
саосновнимциљемодрживостикадајеупитањуаутентич
ностиисторијскиикултурнизначај.

Најважнијидеоприликомтуристичкогразвојаовихлокали
тетајеадекватнаконзервација,менаџментиинтерпретаци
ја,односнопрезентацијакултурногнаслеђа.Укључивањем
овихсредставауразвојкултурнеруте„Путримскихцаре
ва“уСрбији,онабисвакакопосталаатрактивнија,атури
стичкапосетаовимлокалитетимабиимала значајнираст,
докбисеистовременоповећаоистепенедукацијеисвести
какорезиденататакоитуристаопотребизаштитеиреви
тализацијеовихизузетнозначајнихкултурнихспоменика.
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PROTECTION,REVITALIZATIONANDUSEOF
HERITAGETHROUGHCULTURALROUTE

FORMATIONSYSTEM

EVALUATIONOFTHEROMANEMPEROR'SPATH
MASTERPLAN

Abstract

“Cultural routes” are a term recently used in scientific literature to
define cultural tourism offer based on a set of mutually connected
tourist attractions and destinations. The way of travel within a
cultural route usually consists of roads with significant scenic,
cultural,historical,geologicalornaturalvalues,and incorporates the
sightseeingandinterpretationofsiteslocatedwithinthatroute.Cultural
routescanbecometouristdestinationsbecauseoftheirconnectionsto
renownedplaces, events andpersonalities.The formationof cultural
routesastouristproductsisconsideredtobeanewwayofprotection,
revitalization,useandpresentationofculturalheritage.However, the
conceptofculturalroutesaspracticedintheworldandinEuropeisjust
beginningtobeusedinSerbia.Thisstudypresentsthebasicprinciples
offormingculturalroutes,givesaninsightintoexistinginitiativesand
projectsofculturalroutedevelopmentinSerbia,withaspecialfocus
tothenationalmasterplan“RomanEmperors’PathsinSerbia”andits

criticalevaluation.

Keywords:culturalroutes,tourism,Serbia,“RomanEmperors’Path”


