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ПРЕОСТАЛИХВЕТРЕЊАЧАУ
ТУРИСТИЧКУПОНУДУ

ВОЈВОДИНЕ
Са же так:КрајемXVIIIипочеткомXIXвекахоландски,мађарски,
словачкиисрпскимајсторисаградилисувишеод280ветрењачау
Војводини.Каонајсавршенијеграђевинезамлевењежитарицадо
тада,ветрењачесукористилеснажнуенергијујугоисточног,се
верногисеверозападногветра,олакшавајућиживотељудиматог
времена.Двавекакасније,наосновутеренскогистраживањакоје
јеспроведноуВојводиниупериодуод2012.до2014.године,утвр
ђеноједафизичкипостојијошједанаестветрењача.Упркосто
мештовећинањихимаодређенистепензашите,овиважниспо
меницинародногградитељстваналазесеувеомалошемстањуи
немајусвојуфункцију.Циљовоградаједаукаженапримередобре
праксеиукључивањеветрењачаутуристичкупонудуевропских
земаља,каоинамогућностиимплементацијепреосталихветре
њачаВојводинекаоважнихкултурноисторијскихспоменикаиса
ставногделаисторије,културеибаштиненашеземљекаошанси
заобогаћивањетуристичкепонудеВојводине.

Кључ не ре чи: ветрењаче, културни мотиви, културно наслеђе,
туризам,Војводина,туристичкапонуда
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Увод

Oднајстаријихвременадоданас,културнимотивисубили
главнипокретачиљудикапутовањимаисаставнидеопрвих
путовања,иакопотребетуристазакултуромнисубилеозна
чене као основне.Промене на страни туристичке тражње
довелесудостварањавеомазахтевнихтуриста,асамимтим
исвебржегразвојапосебнихобликатуризма,међукојесе
убрајаикултурнитуризам.Последњихдеценија,културни
туризамдоживљава експанзију захваљујућитражњитури
стаза„културнимпроизводима”,којипостајупримарнимо
тивитуристичкедестинације,њенимиџ,деонационалног
идентитетаиутичунаповећавањепотрошње.1

Значајкултурезаразвојтуристичкедестинацијеможесепо
сматратисавишеаспеката:културнитуризамважанјезафи
нансијскипрометјерпосетиоцизаинтересованизакултуру
трошевишеновца;културастварапозитиванимиџлокали
тетаалиикултурнуразноликост.2Истицањеразличитости
између две сличне, конкурентске туристичке дестинације
неопходнoјекакобисестворилаодређенапредност,ства
раоквалитетнијирејтингприликомизборациљапутовања.3

Променеуразличитимсферамаљудскогдруштвакојеједо
неоXXIвек,одразилесусеинапонашањетуристаиисти
цањењихових„другачијих”потреба.Туриститрагајузано
вим,аутентичнимпроизводиматуризмакојинисудоступни
великом бројуљуди.Најчешћи предмет интересовања са
временогтуристесунеистраженедестинацијесаочуваном
животном средином, необичним облицима смештајне по
нуде,узбудљивимдогађајимакојибудеадреналин,стварају
посебнедоживљајеизаувекостајуусећањима.

Особине „културног туристе” су да се фокусира на једну
географскулокацијуиливишењенихкултурнихентитета.
Ово јетиптуристекојиизбегавакомерцијалнесадржајеи
којићевишепутапосетитиодређениград,регионилизе
мљуупотразизакултурнимразумевањемнекеврстеумет
ности,историје,фестивала,музеја.4

1 Jeлинчић, Д. А. (2005) Култура као покретачка снага редефинирања
имиџадестинације,Actaturistica,вол.17,бр.1,Загреб:Свеучилиштеу
Загребу,Економскифакултет,стр.5678.

2 Исто.
3 Пирјевец,Б.(1998)Креирањеимиџатуристичкедестинацијенаконра

та,Actaturistica,вол.10,бр.2,СвеучилиштеуЗагребу,Економскифа
култет,стр.93182.

4 Stebbins, R. A. (1997) Cultural tourism as a Serious Leisure,
Annalsoftourismresearch,vol.23,Elsevier,p.948950.
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Какосеутицајкултурнихмотиванаразвојтуризмаповећа
ваокрозвреме,посебнокадајеречоекономскимефектима,
веомајеважносагледатимогућностимплементацијепосто
јећихспоменикакултуресациљемпостизањапозитивних
утицајанатуристичкудестинацију.5

Позитивниефектикултурногтуризмаодносесеинаподи
зањеопштегкултурногнивоастановништва,успостављања
међународнихконтаката,ширењакултуре.6

Циљовоградаједаскренепажњунапреосталеветрењачеу
Војводини,њиховкултурнииекономскизначајимогућно
стиимплементацијеутуристичкупонуду,сациљемпости
зањапрепознатљивостииконкурентскепредностиуодносу
насличнедестинацијеуокружењу.

Ветрењачеутуристичкојпонуди
европскихземаља

Прваинајједноставнија ветрењачапосвојојфункцији са
грађенајеуXIвекууНемачкој.7Захваљујућихоландским
мајсторима,нештосложенијеветрењачесакрилиманакоји
масубилазатегнутаплатна,појављујусекакоуХоландији,
такоиуразличитимделовимаЕвропеупериодуодXVдо
XIXвека.Њиховафункција била је везана за уситњавање
житарицазаисхрануљудиистоке,испумпавањеводе,сит
њењекамена,зачина,итд.Брзразвојљудскогдруштвауце
лини,појавапарних,електричнихмлинова,довелаједоиз
умирањаирушења„дивованаветар”већпочеткомXXвека.

Преостале ветрењаче на подручју Европе данас пред
стављају остатке некадашњих млинова и претворене су
у атрактивне смештајне капацитете, ресторане, музеје,
сувенирнице.

Већинамедитеранскихземаљапоседујеветрењаченавеома
атрактивнимлокацијамаитонанајвишимтачкамаострва
како би могле да користе ветар.Међу најлуксузније сме
штајне капацитете спадају ветрењаче острваСанторини у
Грчкој.8Зањиманезаостајенипетатрактивнихветрењача

5 Крејић,Ж.,Черовић,С.иМилићевић,С.(2016)Theimpactofsociode
mographic characteristics on travel expenditures of Hungarian tourists in
thevillageofSkorenovac,EconomicsofAgriculture,Vol.2,Belgrade,The
BalkanScientificAssociationofAgrarianEconomists,p.601617.

6 Томка,Д.(2001)Tуризамикултура:Образовањестановништваикул
турне навике као основа успешног културног туризма, Култура бр.
103/104,Београд,Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.271285.

7 Николић,Р.(1955)ВетрењачеуЈугославији,РадмузејаВојводинебр.4,
НовиСад:Војвођанскимузеј,стр.97112.

8 http://www.windmill.gr/18.5.2014.
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острваМиконосизXVIвека,којесусаградилиМлечанира
диуситњавањажитарица.Онесуданасмузејиукојимасе
одвијајулокалнеманифестацијенаострву.

Са циљем да се подстакне развој културног туризма у
Грчкој,предузетесумереподршкекојесеодносенаобно
вуцркава,манастира,традиционалнихпутева,ветрењачаи
воденица.9УблизиниБискајскогзалива,уФранцуској,на
лазисеветрењачапретворенаусмештајникапацитет,окру
женавиноградимаисунцокретима.Уњојсеможеборавити
минималноседамдана,аценасмештајазаноћпрелазине
коликостотинаевра.10Шпанскеветрењачесупредметтра
жњетуристапресвегазбогатрактивнепричеоДонКихоту
ињеговојборбисаветрењачама.НалазесенаБалеарским
острвимаипредстављајувеомаважнекултурноисторијске
споменикечијаулогајенепроцењиваутуристичкојпонуди
овогподручја.Ветрењаче као културноисторијски споме
нициимајусвојуфункцијуиутуристичкојпонудиФинске,
Шведске, Немачке, Велике Британије, Пољске, Мађарске,
Румуније,итд.

Холандске ветрењаче у прошлости су, као и данас, биле
међунајатрактивнијимграђевинама,алииузорзаградњу
војвођанскихветрењача.Преосталихосамветрењачасагра
ђенихупериодуодXVIIдоXIXвека,билојеразмештено
наразличитимкрајевимаХоландије.Данассуовеветрења
ческонцентрисанеидонетеназаједничкипросторутури
стичкикомплексZanseSchanseуградуЗандаму,гдеупот
пуњавајумузејосновансрединoмXXвекаичинеједноод
најпопуларнијих и најатрактивнијих туристичких места у
Холандији,којесвакитуристаобавезнопосећујеприликом
боравкауовојземљи.11Ветрењачемељусвежезачине,троп
скепроизводе,житарице,алиисастојкеодкојихсепроизво
дебиљнауљапопутланеногиуљаодрепице,каоиразли
читебоје,креде,пигментииуљанамењенауметницимаиз
целогсвета.Такојеједнаодњихпретворенаууљару,друга
упилану,трећаупродавницу,четвртаумузеј.Tоком2014.

9 Sdrali,D.andChazapi,K.(2007)CulturaltourisminaGreekinsularcom
munity: the residants’ perspective,Tourismus: an Internationalmultidisci
plinaryjournaloftourism,Vol.2,No2,UniversityoftheAegean,Greece,
p.6175.

10Крејић,Ж.(2014)ВетрењачеВојводиненекадисад,Панчево:Удружење
грађанаПосетиПанчево,стр.112.

11Moufakkir, O. (2007) Heritage Attractions and the Case of the Dutch
Windmills,TourismAnalysis,Vol.12,No.56,CognizantCommunication
Corporation,p.493497.
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године,овонасељејепривукло1.6милионапосетилаца,а
бројпосетасеповећава.12

НастанакветрењачауВојводини

МотивзаизградњуветрењачауВојводинибиојеистикаои
уосталимделовимаЕвропе.„Разлогњиховогнастанкабио
је,пресвега,млевењежитаижитарица,којесуљудикори
стилиусвакодневнојисхраниалииисхранистоке; захва
љујућиветрењачама, секла сечоја, дромиосе камен, сит
ниосепапир.”13Изградњаветрењачазаменилаједуготрај
ноимукотрпноручноситњењежитарица,алиипотиснула
дотадашњемлиновенакоњскипогонсуваче.

ПрваветрењачауВојводинисаграђенајенаподручјуЗре
њанина,итоуЕлемиру1794.године14.Подигаојујебога
титрговацАгоштонКиш,поузорунахоландскеветрења
чекојејеимаоприликедавидинасвомпутууХоландији,
тражећилекзасвојуболест.

По узору на прву ветрењачу, широм Војводине се граде
„млиновинаветар”.Доминиралесууразличитимподруч
јимаВојводине, ањиховамасовна градњапочињеуоним
деловимаземљекојасуималанајвећеприносежитарицаа
самимтиминајплоднијуземљу:БачкаиБанат.Ветрењаче
су се градиле напериферијиместа, у деловима који нису
билинасељени,иучијојоколининијебилодрвећанитиби
локаквихпомоћнихобјеката,којибистваралипотешкоће
у„хватању”доброгветра.Садругестране,масовнакрила
ветрењачачестосуугрожавалабезбедносткаковетрењара,
такоиљудикојисужитодоносилинамељаву,алиидеце.

Имале су облик зарубљене купе. Спољни зидови грађени
суодцигле,аунутрашњиодћерпича(непеченециглекоја
јенастајаламешањемблатаикукурузнеплеве).Каонајви
шеграђевинеуместу,ималесучетирикрила,накојимасу
биларазапетаплатна.Наврхупокретногкроваветрењаче,
налазио се ветроказ, најчешће у облику петла, који је по
казиваоправацдувањаветраиусмераваомлинаренакоју
странусветадаокренукров.Млелајепомоћудрвеногме
ханизмаизграђеногодбагремаилихраста,алиимасивног

12www.zaansmuseum.nl/zaandam,10.6.2016.
13Черовић, С. и Крејић, Ж. (2011) Ветрењаче као специфични облици

туристичкепонуде,Хотеллинк–часописзахотелијерство,рестора
терствоигастрономију,Београд:Вишахотелијерскашкола,вол.12,
бр.1718,стр.135141.

14Крејић,Ж.(2014)ВетрењачеВојводиненекадисад,Панчево:Удружење
грађанаПосетиПанчево,стр.10.
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камењакојесеукомадиманалазилоуприродиидовозило
изМађарскеиРумуније.15

Најчешћесумлелекукуруз,пшеницу,овасијечам.Према
сећањиманајстаријихВојвођана,најлепшихлебјебиоонај
одбрашнадобијеногуветрењачи.Приповољномсевероза
падномијугоисточномветру,ветрењачајеза24часамогла
дасамељепросечно700кгжита.Типичновојвођанскоокру
жењесастојалосеодветрењаче,млинаревекуће(укојојје
живеомлинар)иђерма(којијебионеопходанзапојењесто
кекојаједовозилажитонамељаву).Током1885.годинеу
БачкојиБанатујеевидентиранопреко280ветрењача.16

ПреосталеветрењачеуВојводини

TeренскоистраживањеуВојводиниспроведеноупериоду
од2012.до2014.годинепоказалоједасенаподручјусе
вернесрпскепокрајинеВојводиненалази11ветрењачакоје
суграђенекрајемXIXвека,итоуследећимместима:ветре
њачауМеленцима(општинаЗрењанин),ветрењачауБелом
Блату (општина Зрењанин), ветрењача уОрому (општина
Кањижа), ветрењача у Суботици, ветрењача у Гунарошу
(општинаБачкаТопола),ветрењачауОборњачи(општина
Ада), ветрењача уБачкојТополи, ветрењача уКарађорђе
ву(општинаБачкаПаланка),ветрењачауБечеју,ветрења
чауЧуругу(општинаЖабаљ),ветрењачауГоспођинцима
(општинаЖабаљ).

УвидомусписакзаштићенихкултурнихдобараПокрајин
ског завода за заштиту споменика културе, утврђено је да
језаштићенопетветрењача,одкојихједнафизичкинепо
стоји. Ветрењача у Чуругу (општинаЖабаљ), означена је
каокултурнодоброодвеликогзначајаиналазисеудругој
категоријизаштите,каоиветрењачауМеленцима(Зрења
нин)којафизичкинепостоји.Налистизначајнихкултурних
добараналазисеветрењачауОборњачи,Орому,ветрењача
уМеленцима(познатијакаоБошњаковаветрењача).17Оста
леветрењаче,иакосуграђенеуистомпериоду,неналазесе
подзаштитомдржавенинапапиру.

Теренскоистраживањепоказалојеидасебезобзиранасте
пензаштитекојеимају,ветрењаченалазеукатастрофалном
стању, посебно ветрењаче у Госпођинцима, Белом Блату,
Гунарошу,ЧуругуиМеленцима.Самприлазветрењачама

15Исто,стр.12.
16Николић,Р.(1955)ВетрењачеуЈугославији,РадмузејаВојводинебр.4,

НовиСад:Војвођанскимузеј,стр.97112.
17ИнтернадокументацијаПокрајинскогзаводазазаштитуспоменикакул

туре,НовиСад.
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јеотежанјерсепросторокоњихнеодржава,докјеспоља
шњостапосебноунутрашњостветрењачаврлонебезбедна
запосетиоце,уследодрањањаматеријала.Ниједнаодпре
осталих ветрењача нема крила, кровови углавном проки
шњавају,илисудомовиптицама,штоселошеодражавана
целокупанобјекатиубразавањиховопропадање.

Током 2008. године, постојећа ветрењача уМеленцима је
реконструисана са циљем да се преуреди у туристичко
угоститељскиобјекат.Међутим,лошомреконструкцијоми
неадекватнимматеријалимакоришћенимуобнови,дошло
једообрушавањазидоваикрова,чимејеветрењачадоведе
наујошгорестање.

Немар и проблеми заштите ових важних објеката народ
ног градитељства постоје деценијама. Средином XX века
постојале су иницијативе појединаца за стављање ветре
њачаподзаштиту.Међутим,таквизахтевисуодбијаниуз
образложењедасеобјектиналазеулошемстању.18

Остајенејаснозаштосвеветрењаченемајуистиобликза
штитејерпотичуизистогпериода.Доксуједнезаштићене
каоспоменицикултуреодизузетногзначаја,другенисуза
штићенеуопште,аветрењачакојанепостојивишенифи
зички,јошувексеналазиналистизаштићенихкултурних
добара.

Лошестањеветрењачанијепоследицасамонедостатканов
ца,већиопштенемарностиљудиузаједници,алииуста
нова које се баве њиховом заштитом. Иако су ветрењаче
стављенеподзаштитувеомакасно,забрињавачињеницада
недостајеидејаииницијативазањиховуобновуистављање
уфункцију.Јединаветрењачаизпрошлостикојаимасвоју
наменујеветрењачауБечејукојајепретворенауресторан.

Могућностиимплементацијеветрењачау
туристичкупонудуВојводине

Природни и културни мотиви представљају туристичке
атрактивности једне дестинације. „Културно наслеђе даје
одређенуаутентичностдестинацији,чинијепрепознатљи
вомидрукчијом,инањемусечестотемељиконкурентска
предностуодносупремадругимдестинацијама”19.

18Интерна документација Покрајинског завода за заштиту споменика
културе, Нови Сад; Захтев из 1962. године за стављање ветрењаче у
Оборњачиподзаштиту.

19Вртипрах,В.(2006)Културниресурсикаочинитељтуристичкепонудеу
21.стољећу,Економскамисаоипраксабр.2,Дубровник:Свеучилиште
уДубровнику,стр.279296.
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Важност ветрењача као културноисторијских споменика
изначајњиховеимплементацијеутуристичкупонудуВој
водине, може се посматрати са више аспеката.Пре свега,
ветрењачесуспоменицинародногградитељстваипредста
вљајуважносведочењеоживоту,радуиобичајимаљудиса
подручјаВојводине.Тосунеафирмисаникултурниресурси,
чијомбисеобновомизаштитомстворилашансазаимпле
ментацијуистварањепрепознатљивогтуристичкогпроиз
водаВојводине.Ветрењачепредстављајуиспоменикекул
туре који имају посебан културни идентитет, заснован на
културноисторијскомнаслеђу.Просторинакојимаседанас
налазепреосталеветрењачеуВојводиниможемоозначити
каоатрактивнелокације,којепоредкултурног,погодујураз
војуразличитихврстатуризма,попутекотуризма,сеоског
иодрживогтуризма.Собзиромначињеницудасуовобили
објектипоредкојихсеокупљалолокалностановништвоне
самозавремемељавежитарица,већиувремесеоскихсла
ваивашара,ветрењачемогубитизначајнеисааспектага
строномије,фестивалаиупотпуњавањасадржаја.Такође,са
циљемобогаћивањапостојећих,алиистварањановихкул
турнихрутаВојводине,неопходнајеимплементацијаветре
њачарадипобољшањаравојакултурногтуризма.

Онесузначајнеисаенергетскогаспекта:тосуобјектикоји
користечистуенергијуветразасвојрадиимајумогућност
њеногакумулирања.Ветрењачемогутражитисвојушансуи
усеоскојпонудиВојводине,несамокаосмештајникапаци
тети,већиикаомузејиисувенирнице.Каообјектикултур
ног наслеђа, ветрењаче доприносе националном поносу и
стварајудругачијусликуземљенатуристичкомтржишту.20

„Ветрењаче задовољавају сва начела одрживости, и стога
семорају узети веома озбиљно у разматрање приформи
рањуновогидругачијегтуристичкогпроизводананашем
тржишту.”21

Ветрењаче се могу имплементирати у туристичку понуду
Војводинеи стварaњемкултурнихрута. „Туризамбазиран
накултурнимрутама јеврстанаслеђаитуристичкиметод
који се врло често користи у појединим земљама како би
сеискористилонаслеђесаосновномсврхомуконзервацији,
културномочувању,туризму,алиикаопокретачдруштвено

20Moufakkir,O.(2007)HeritageAttractionsandtheCaseoftheDutchWind
mills, TourismAnalysis, Cognizant Communication Corporation, Vol 12,
No.56,p.493497.

21Крејић, Ж. (2011) Ветрењаче као атрактивни елементи просто
ра Србије за развој посебних облика туризма, мастер рад, Факултет
за туристички и хотелијерски менаџмент, Универзитет Сингидунум,
Београд,стр.67.
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економског развоја.”22 Креирањем тематских културних
рута ветрењача, ови важни споменици културе могли би
дапронађусвојеместонесамоутуристичкојикултурној
понудиВојводине,већиЕвропе.

Садругестране,обједињавањемсвихпреосталихветрења
чана једној, атрактивнојлокацији самноштвомсадржаја,
можесеформиратинови,конкурентскипроизводВојводине
каотуристичкедестинације.

Закључак

ТрадицијаграђењаветрењачауВојводини,изузетанпотен
цијалветракаообновљивогизвораенергије,развојпосеб
нихобликатуризмаусветуипроменетуристичкетражње,
дајунашојземљизначајнешансеупогледуимплементира
њапреосталихветрењачауВојводиниуњенутуристичку
понуду. Иако је економски значај ветрењача израженшре
свегауонимземљамакојеимајувисокутурстичкутражњу,
важност преосталих ветрењача као културноисторијских
споменикаимотивазабудућиразвојкултурногтуризмане
смебитизанемарен.Ветрењачезаистамогубитиатрактив
ниелементипростораВојводинеипотенцијалзастварање
конкурентскепредностидестинацијеуодносунасуседе.

Међутим, теренским истраживањем преосталих „млинова
наветар”утврђеноједасеоњиховојимплементацијиуту
ристичкупонудунашеземљеможеговорититекпозаврше
нојобновииреконструкцијикојанебибилаштетнапоњих
каоштојетовећбиослучај.

Лошаинфраструктура и катастрофално стање у којима се
налази већина ветрењача у Војводини, необележени пу
тевикоји водедоњих, алиилокалитетина којима сена
лазе, упућују на хитну реконструкцију објеката народног
градитељства.

Услед вандалског понашања појединаца и скрнављења
културноисторијскихспоменика,неопходнојепримењива
тиказне,јернијепознатодајеикоикадаодговараозамно
штвокрађаиразбојништава,одношењаделоваветрењача,
којасуседеценијамауназаддешавала.

Туристичке дестинације које желе остати и постати кон
курентне морају развијати иновативне туристичке произ
воде. Имплементацијом ветрењача у туристичку понуду

22Терзић,А., Бјељац,Ж. и Јовановић, Р. (2014)Tуризам и култура: За
штита,ревитализацијаиупотребанаслеђакрозсистемформирањару
таEвалуацијамастерпланапутевимаримскихцарева,Културабр.141,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.319335.
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Војводинеи стварањемкултурних атракција, обогаћује се
туристичка понуда дестинације, проширује понуда тури
стичкихаранжманаиутичесенапрепознатљивостземље
уцелини.

Оживљавање културноисторијских споменика утиче и на
порастпрофита,запошљавањелокалногстановништва,чи
месеподиженивоквалитетаживотаљудинадестинацији
алиидоживљајатуриста.

Наосновупретходноизнесенихчињеницаопреосталимве
трењачамауВојводини,можесезакључитидапостојиши
рокспектармогућностињиховеимплементацијекаооста
такакултурнебаштинеутуристичкупонудуВојводине.До
брепримерепраксестранихземаљатребаприменитиине
говатикултурноисторијскеспоменикекаодеопрошлости,
историје,традицијеједногнарода.

Преостале ветрењаче на оригиналним пределима и енер
гијаветра,укомбинацијисаелементимановогидругачи
јегтуристичкогпроизвода,дајушансуВојводинизаразвој
специфичнихобликатуризмауближојбудућности.

УколикоимлементацијаветрењачаутуристичкупонудуВој
водинеиСрбијеизостане,тобизначилоипотпунинеста
наковихважнихкултурноисторијскихспоменикасанаших
простора,чијејестањепоследњихдеценијазабрињавајуће.
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THEPOSSIBILITYOFINCLUDINGTHEREMAINING
WINDMILLSINTHETOURISTOFFEROFVOJVODINA

Abstract

Attheendoftheeighteenthandintheearlynineteenthcentury,Dutch,
Hungarian,SlovakandSerbianbuildersbuiltmorethan280windmills
in Vojvodina. As the most advanced facilities for grinding grain,
windmillsusedthedriveenergyofthenorthernandthenorthwestern
windsandfacilitatedthelivesofthepeopleofthattime.Twocenturies
later,basedonafieldresearchcarriedout inVojvodinaintheperiod
from 2012 to 2014, it was determined that eleven windmills still
physically exist.Despite the fact thatmost of themareprotectedby
law,theseimportantmonumentsoffolkarchitectureareinverypoor
conditionandhavelosttheirfunction.Theaimofthispaperistopoint
totheexamplesofgoodpracticeandtheinclusionofwindmillsinthe
tourist ofer of European countries aswell as the possibility for the
revitalization of the remaining windmills inVojvodina as important
culturalandhistoricalmonumentsandanintegralpartof thehistory,
cultureandheritageofourcountry–asachancetoenrichthetourist

oferofVojvodina.

Key words: windmills, cultural motives, cultural heritage, tourism,
Vojvodina,touristoffer
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