
TEMA Чланови ВПС код председнице Владе РС

У уторак, 18. септембра 2018. 
делегација Винских путева Србије 
у саставу Зоран Рапајић (председник) 
и Душко Вранешевић (члан УО), 
састала се са председницом Владе РС, 
Аном Брнабић.
Тема састанка је била значај винског 
туризма за развој туризма Републике 
Србије, и презентација резултата које 
је наше удружење до сада постигло.
Највећи акценат у разговору стављен 
је на пројекат “Сигнализација на 
винским путевима Србије”, на 
тренутно стање и могућност да се 
крене у другу фазу пројекта већ у 
наредној, 2019. години. Детектовани 

су сви проблеми на које се наилазило, као што су: одржавање постојеће сигнализације, 
непостојање правилника о начину уласка на вински пут, обележавање нових објеката итд.
Други део разговора био је посвећен упознавању са винско-туристичком картицом WineRS card, 
пројекту развојног тима Винских путева Србије. Овај део разговора обухватио је и упознавање 
са винско-туристичким тематским излетима као што су: Слатким стазама римског цара Проба, 
Винска краљевска Србија, У прапостојбини старог Рскавца, Виногради с погледом на Дунав и др.
У даљем разговору било је речи о искуствима високо развијених винско-туристичких земаља као 
што су Француска, Италија, Шпанија и др. Закључак је био да Србија мора да пронађе своје место 
на винској мапи света јер постоје капацитети и предуслови за то.
Од стране председнице Владе РС добили смо чврсто обећање да ће Влада РС и премијерка лично 
подржати све пројекте које тренутно реализују Вински путеви Србије, и да ће се у најкраћем 
временском року пронаћи начин да се сви потенцијални проблеми решавају кроз институције 
Владе РС, преко ресорних министарстава.  



АКТИВНОСТИ

БЕГЕФ 2018
Други по реду БЕГЕФ (Београдски гастроенолошки фестивал) одржао се од 7. до 9. септембра 2018.
у Скадарлији (Скадарска улица и ресторан „Велика Скадарлија“).
Фестивал су отворили Зоран Радојичић (градоначелник Београда), Мирослав Кнежевић (државни 
секретар за туризам) и Зоран Рапајић (Вински путеви Србије).
Сва три дана фестивала, од Куће Ђуре Јакшића до краја Скадарлије, на 20 штандова излагали су 
произвођачи пића, хране и сувенира. 
Централни део манифестације (петак, 7. септембар) одвијао се у башти ресторана „Велика 
Скадарлија“ где су излагале признате винарије из Србије.
Упоредо са трајањем манифестације, организована је свечана вечера у унутрашњој сали 
ресторана “Велика Скадарлија”. Гости су били представници винарија, председници удружења 
чланица Панонског винског коридора, новинари, високе званице из света дипломатије и 
пословног света, као и представници Министарстава, градоначелници и председници општина 
који су помогли пројекте Винских путева Србије у 2018. години.
На вечери, упаривали су се изванредни кулинарски специјалитети овог ресторана са винима 
познатих српских винарија: Ковачевић, Пусула, Плавинци, Атеље вина Шапат, Топлички 
виногради, Дибонис, Радовановић и Киш.
Уз вечеру, организатори су присутнима одржали презентацију “Винска краљевска Србија”. 

Форум “16+1”
У оквиру трећег форума градоначелника 
главних градова држава Централне и Источне 
Eвропе и Kине,  у Сава Центру је, 16. октобра, 
одржан форум “16+1” туристичке академске 
уније који су свечано отворили градоначелник 
Београда Зоран Радојичић и заменица 
градоначелника Пекинга Ванг Хонг. 
Павле Радановић и Зоран Рапајић су као 
представници Винских путева Србије одржали 
предавање на тему: “Wine Tourism: Visit Wine 
Roads of Balkans”. Презентација о винским 
путевима и богатој винској туристичкој 
понуди Србије и Балкана је изазвала велико 
интересовање свих учесника форума, а 
нарочито делегације туристичких стручњака 
из Kине. 



На винском путу  са...
... запосленима у ИТС школи (1.9.2018.)
Ходајући кроз историју, обишли смо древни 
Сирмиум, место где се родио римски цар Проб, 
затим Сремске Kарловце, колевку српске духовности, 
дегустирали смо врхунска вина из винарија Kиш 
и Деурић, литургијско вино из Патријаршијског 
подрума, комбиновали их са римским хлебом, 
штрудлом, специјалитетима од чоколаде и јабука.

2. јули 2018.

У винарији Плавинци, на састанку 
Удружења винара Београд, усвојена је 
иницијатива о сарадњи тог удружења 
са нашим. На састанку је било речи о 
могућности ревизије и постављања 
нове винско-туристичке сигнализације.

... запосленима у винарији Статус и Винском 
подруму Mалча из Сврљига (19. и 20.10.2018.)
Дводневну екскурзију започели смо посетом Царској 
палати Сирмиум, обишли Подрум 1930 у Иригу, 
ручали у Винској кући Kовачевић, пробали бермет 
и штрудлу у Винарији Kиш а вечерали уз музику у 
Винарији Виндуло. Другог дана обишли смо Oпленац 
и Kраљевску винарију у Tополи, а после ручка дан 
завршили у Крњеву, у Подруму Радовановић.

5. јули 2018.

У “Српској кући вина”, на Н. Београду 
потписан је споразум о сарадњи између 
Удружења винара Београд и нашег. 
Потписали су га Бранислав Анђелић и 
Зоран Рапајић. Чин потписивања увеличан 
је промоцијом вина Рамонда (Винарија 
Плавинци), првим званичним вином са 
винског пута “Винска краљевска Србија”.

... запосленима у Влади РС (16.8.2018.)
Излет је започео у Царској палати Сирмиум, ручак 
је приређен у Винарији Деурић а излет је завршен у 
Иригу, у Винској кући Ковачевић.

10. август 2018.

У организацији Канцеларије за младе 
града Београда и Центра Еволвере, у 
оквиру Конференције о предузетништву 
младих у туризму, представљени су и 
Вински путеви Србије и њихов значај у 
области винског туризма, као и могућност 
запошљавања младих у тој области.



ПРОМОЦИЈЕ

WineRS card, прва винско-
туристичка картица у Србији, 
промовисана је у петак и 
суботу, 14. и 15. децембра. У 
вечерњим часовима, у петак, 
у амфитеатру Високе туристичке 
школе на Новом Београду, о значају ове картице 
говорили су Mиленко Ђурић (ВT школа), Mиша Ћирић 
(Витез вина Србије), Зоран Рапајић и Павле Радановић 
(Вински путеви Србије). У оквиру програма Панонски 
културни коридор, овај догађај подржали су и бројни 
гости из Србије и региона. 
У суботу, у организацији ВПС, кренуло се ка Фрушкој 
гори, сада већ познатим промотивним излетом 
„Слатким стазама римског цара Проба“. Гости су 
посетили царску палату Сирмиум, место рођења 
римског цара Mарка Aурелија Проба, који их је лично 
поздравио у винском подруму у центру Сремске 
Mитровице. Tу су испробани локални специјалитети 
попут римског хлеба а дегустирано је вино Пробус, 
винарије Mрђанин из Сремских Kарловаца.
Пут је даље водио ка Иригу, ка винарији Kовачевић, 
једној од перјаница српског винарства. Oвде је по 
први пут испробана функционалност WineRS card 
картице. Љубазни домаћини из ове винарије, у сврху 
промоције картице, госте су почастили разгледањем 
обновљеног дела винарије „Подрум 1930“, као и 
сремачком сланом и слатком закуском 
и дегустацијом надалеко чувених вина 
Винарије Kовачевић. 
Пут је настављен преко завејаног Иришког 
венца до Подрума Aчански, где су гости 
имали прилике да се увере у гостопримство 
породице која је у власништву једне од 
најпознатијих и најстаријих винарија у 
Баноштору. Пратећи савремена кретања у 
туризму, породица Aчански је у последњих 
неколико година преуредила просторије свог 
домаћинства и старог подрума и прилагодила их потребама винских туриста. 
Излет се завршио у Tемерину у винарији Виндуло, која је прошле године промовисана у Храм 
Винских путева Србије. Уз сјајног домаћина Ласла Дујмовића, његове залогаје за раздвајање (и 
спајање) вина и хране, пригодну вечеру и сјајна вина од новостворених српских сорти, госте је 
забављао и испратио познати војвођански музички бенд „Легранд“.
И у Винарији Виндуло, гости су на крају вечери, WineRS card картицом, уз специјалне попусте, 
набављали вина и све друге делиције и производе које нуди ова винарија.

Промоција WineRS card



ЛOРИСT 2018.

Вински путеви Србије, први пут самостално,  
наступили су на сајму туризма у Новом Саду - ЛOРИСT, 
у Mастер хали Новосадског сајма. 
Mанифестација се одржала  од 4. до 7. октобра 2018. 
Поред основног програма и активности, представљени 
су Kлуб Винских путева Србије и све погодности које 
се остварују кроз чланство у клубу. 
Посетиоци сајма имали су прилике да се упознају са 
најпопуларнијим екскурзијама у организацији ВПС 
од којих је и “Слатким стазама римског цара Проба, и 
свакако, “Винска краљевска Србија”, као ексклузивна 
винска рута са посетама најзначајнијим шумадијским 
винаријама и Вили Oбреновића (Вила Златни брег) код 
Смедерева.

САЈАМ 
ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА

У организацији и на позив Секретаријата за привреду 
града Београда, Вински путеви Србије предствили 
су свој програм на 13. међународном Сајму етно 
хране и пића 2018. у Хали 3 Београдског сајма, који је 
трајао од 21. до 24.11.2018. године.

2 - 4. новембар 2018.

У оквиру 3. Новемберфеста одржаног 
у Загребу, Самобору и Плешивици, 
Вински путеви Србије били су гости 
Винских путева Хрватске. Гости су били 
и винољупци са Хвара, Словеније и 
Аустрије.

11. новембар 2018.

Тачно у 11:11 у Новом Саду обележили 
смо дан примирја у I светском рату. Са 
поносом и сећањем на наше претке, 
носили смо на реверима Наталијину 
Рамонду.
Поводом тога, а обележавајући и европски 
дан винског туризма, потписана је повеља 
о оснивању Винских путева Војводине.   

20. децембар 2018.

На позив, потпредседника Војвођанске 
владе и покрајинског секретара за 
привреду и туризам, Ивана Ђоковића, у 
Новом Саду одржан је састанак са темом 
значаја винског туризма и предлозима 
нових пројеката.



У ПОСЕТИ

Београд,
27. децембар 2018.

... трстеничком винском путу
13-14.10.2018. Делегација Винских путева Србије појачана великим пријатељем, једним од 
најзаслужнијих за оснивање и функционисање нашег удружења, Бором Јовићем, власником 
Винарије Статус и Подрума Малча у Малчи, упутила се на дводневни излет, у посету винаријама 
из околине Крушевца и Трстеника. Посета је организована са циљем прикупљања информација о 
могућностима формирања новог винског пута као и прославе појављивања новог вина Винарије 
Милосављевић - Јефимије (Барик тамјанике). 
Излет је започет посетом Винарији “Чаша вина и прича” у Претрковцу, малој, али једној од 
винарија које су тачно по мери правих винољубаца. Следећа дестинација била је Врњачка бања 
где смо посетили Винарију Грабак, која са целим својим комплексом конкурише да буде једна од 
најатрактивнијих винских дестинација. 
Други дан започели смо обиласком Винарије Магаза у Великој Дренови где смо испробали 
њихова вина која су се врло брзо окитила значајним светским наградама. У Трстенику угошћени 
смо у Винарији Стемина у Трстенику, код старих пријатеља и чланова нашег клуба, који су и 
иницијатори идеје о креирању новог винског пута. Излет је завршен у Винарији Милосављевић у 
Бучју, где смо са великим мајстором винарских и кулинарских вештина, Радетом Величковићем - 
Суријем, обележили крштење новог вина ове пријатељске винарије. 

... данима младог Портогитера у Иригу и 
промоцији “Пинолеа” у Ср. Карловцима 

... жупским винаријама

15.11.2018. На позив чувеног Саве Јојића, Барда винских путева 
Србије и др Милана Убавића, славили смо дане младих вина 
- португизера у Иригу и црног пиноа у Сремским Карловцима. 
Сјајна организација и дивни домаћини обележили су овај дан.

... Ковиљу

14-15.8.2018. У фази припрема за предстојећи “БЕГЕФ 2018” 
обишли смо жупске винаре. Посетили смо Винарску кућу Спасић 
и обишли нове објекте које је ова винарија уредила за потребе 
винског туризма. Обишли смо и Винарију Ивановић, посетили 
Винограде Николић, Винарију Ботуњац и манастир Дренчу.

12.8.2018. Излет смо започели 
код произвођача специјалитета 
од мангулице, Саве Граорца, 
посетили смо Винарију До краја 
света и манастир Ковиљ.


