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Апстракт
Дугорочно сагледавање развоја 
Петроварадинске тврђаве 
дефинисано је Детаљним 
урбанистичким планом 
Петроварадинске тврђаве, као и 
Генералним урбанистичким планом 
Новог Сада. Тако, приоритет у 
намјени простора треба да имају 
културни и туристичко-угоститељски 
садржаји, са циљем да Тврђава 
постане стециште и центар културног 
туризма у региону. Рад се бави 
проблемима туристичког уређења 
простора на Петроварадинској 
тврђави, начином његовог 
планирања, коришћења и 
управљања. Интензиван развој 
туризма подразумијева и посебне 
услове заштите, одговарајуће 
управљање, уређење и опремање 
простора Тврђаве. Методе 
примијењене током истраживачког 
процеса биле су: истраживање 
примарне и секундарне грађе, 
теренски рад, посматрање и 
интервју, синтетички, компаративни, 
критички и дескриптивни метод. 

Кључне ријечи: Петроварадинска тврђава, туристичко 
уређење и планирање простора, одрживи развој, културни 
туризам
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 Увод
Од друге половине 20. вијека 

туризам постаје све значајнија 
појава и привредна дјелатност у 

развоју (WТО, 2008), а све већи 
утицај туризма на околни простор 

јесте посљедицa његовог раста 
Шоу и Вилијамс (Shaw and Williams), 

2004; Томка, 1998; Чомић, 1998). 
Управо та чињеница условила је и 

веома велико интересовање 
домаће и иностране научне и 

истраживачке јавности за 
планирање простора за потребе 

туризма и за његово мјесто у 
просторним плановима (Ђорђевић, 
Ђорђевић, 1996; Ахметовић-Томка, 
1996), као и за туристичко уређење 

простора (Јовичић, Ивановић, 2006; 
Пиха, 1982), било да се аутори овом 
проблематиком баве директно или 

у оквиру менаџмента туристичке 
дестинације Мулец, (Mulec)  2010; 
Черовић, 2003; Бакић, 2002; Дреџ, 

(Dredge) 1999. Интересантно је рећи 
да се појам планирања туризма у 
домаћој литератури често среће у 

вези са просторним, регионалним 
или планом простора посебне 

намијене, док је у иностраној литератури овај термин 
углавном везан за методолошки процес планирања и 

управљања, не толико простором, колико туризмом као 
појавом и привредном дјелатношћу Мејсон, (Mason) 2008; 

Баидал,(Baidal) 2004. Ипак, оно по чему се овај рад 
разликује од свих претходних који су се бавили теоријом 

ТУП-а, општим планирањем намјене простора или његовом 
анализом, јесте чињеница да он обједињује све претходне 
радње, укључује нове теорије, као интегрални дио ТУП-а и 

даје конкретне приједлоге на бази истраживања. 
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Abstrakt
Each of these spatial units are intended for certain 
tourist activities. Long term spatial planning of the 
Petrovaradin Fortress is defined by  The General ur
ban plan of the Petrovaradin Fortress and by The 
Detailed urban plan of  Novi Sad.  According to these 
plans, this area should be primarly intended for 
culture, tourism and hospitality, which would make 
the Fortress an important center of cultural tourism 
in the region. The subject of the paper is The Petro-
varadin Fortress and its spatial arrangement in 
term of cultural tourism development, as well as 
the planning, use and management of this place 
and its surrounding. The intensive development of 
tourism means special conditions of protection of 
spatial units at The Fortress, as well. The methods 
used during the research process are analysing the 
proper literature and documents, field work, ob-
servation and interview, synthesis, comparative, 
critical and descriptive methods.
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КЉУЧНИ АТРИБУТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА  

ТУП је планска и свјесна дјелатност представљена скупом 
различитих привредних и непривредних активности, усмје-
рених на планирање, стварање, управљање и уређење 
оптималног простора испуњеног инфраструктурним и супра-
структурним објектима, услугама и кадровима намије њеним 
туристима, а на основу претходно утврђених обима тражње, 
понтенцијала понуде, социо-економских циљева друштва и 
локалне заједнице. Из сплета појмова који учествују у творби 
онага што зовемо ТУП у овом раду као кључни атрибути биће 
разјашњени појмови уређаја и опреме у функцији ТУП-а, 
одрживог развоја, културног туризма, планирања и управ-
љања, како би процес ТУП-а био потпуно јасан.

Уређаји и опрема у функцији туристичког 
уређења простора

Када се говори о туристичком уређењу простора који 
представља дио урбаног ткива, треба имати на уму да се овај 
вид уређења простора за посебну намјену, а то су туризам и 
угоститељство, у највећој мјери преклапа са општим уређе-
њем града. У том смислу, под туристичким уређењем прос-
тора подразумијева се опште и комуналано уређење града, 
које обухвата постављање, одржавање и заштиту урбане и 
комуналне опреме (Одлука о уређењу града, 2006). Опште 
уређење града обухвата услове и начин постављања и 
одржавања урбаног мобилијара, објеката и уређаја на јавним 
површинама и површинама видљивим са јавних површина 
као и њихову заштиту, уређење, коришћење и одржавање 
јавних површина, уређење и одржавање спољних дијелова 
зграда (Закон о планирању и изградњи, 2006). Комунално 
уређење града обухвата услове и начин постављања и 
одржавања комуналних објеката и њихову заштиту, као и 
услове за обављање дјелатности у које се убрајају: јавно огла-
шавање, одржавање јавне расвјете, освјетљавање обје ката и 
свечано украшавање града, уклањање снијега и леда са 
јавних површина, постављање и одржавање јавних тоалета 
(Одлука о уређењу града, 2006).

Одрживи развој туризма

Концепт одрживог туризма заснован је на три носећа стуба 
одрживог развоја које је дефинисала и препоручила Свјетска 
туристичка организација, а то су: одрживост економског, 
културног и природног окружења. Свјетска туристичка орга-
низација даље наводи и упозорава да је развој одрживог 
туризма могућ једино ако су сви релевантни чиниоци потпуно 
информисани и укључени у тај процес. Са друге стране, 
одрживи туризам мора задовољавати висок ниво туристичке 
сатисфакције, али и обезбједити раст свијести о окружењу и 
водити активну промоцију одрживог туризма (Марић и 
сарадници, 2009). Претходно наведени фактори упућују на 
једну нову категорију одрживости, а то је носећи капацитет. У 
њему су сублимиране све идеје одрживог развоја туризма, те 
се он јавља као јединствена функција одрживог развоја 
(Јовичић, Драгин, 2008).

Културни туризам

Ако се туризам плански развија на одређеном простору, он 
не може негативно утицати на простор, већ поспјешује акције 
заштите природних и антропогених вриједности које 
валоризује, и више од других дјелатности избјегава колизије 
и потенцира елементе комплементарног развоја. Тако тури-
зам треба да едукује, образује, промовише и заинтересује 
туристе за то што посјећују и наметне причу о одговорности, 
те тако развије свијест о одрживости уопште. Такав вид ту-
ризма је културни туризам. Он представља ново тржиште и 
нову форму туризма, која увијек опстаје (Ричардс, 2002). Тако 
се културни туризам поред осталог, користи за позитивну 
промоцију културе и културне баштине (Чалишкан), 2010; 
Гузијан, Цвијић, 2009), али се и културна баштина користи за 
брендирање и промоцију дестинације (Медица, Ружић, 
Ружић, 2010).

Управљање туристичким простором

Када се говори о туристичкој дестинацији, под њом се нај-
чешће подразумијева мање или више заокружена географска 
цјелина која располаже атрактивним, рецеп тивним и 
комуникативним факторима (Бакић, 2002), али се такође 
говори и о менаџменту туристичке дестинације, односно о 
начину управљања одређеним простором намијењеним 
туризму. У том смислу, неопходно је утврдити мисију, циљ и 
смјернице развоја дестинације, односно културног туризма 
на дестинацији, као специфичне задатке у њеном развоју. Да 
би се дестинација успијешно развијала мора постојати 
стратегија управљања туристичком дестинацијом гдје се 
планирање јавља као прва и можда најважнија фаза у 
процесу управљања (Черовић, 2003). 

Петроварадинскa тврђавa
Аутор Фотографије: Бранко Јовановић

Petrovaradin Fortress
Photo by: Branko Jovanović



ПОЛАЗНА САЗНАЊА О ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРђАВИ

Петроварадинска тврђава налази се у граду Новом Саду, на територији општине 
Петроварадин. Она представља комплексан тип војног, одбрамбеног система, 
настао између 1692. и 1780. године, кога су чиниле четири повезане цјелине. То су: 
Горњи град, који је представљао срце и најбоље брањени дио Тврђаве, Средњи град, 
као најпространији и најистуренији, Доњи град, као чврсто збијена градска структура 
опасана системом бедема, Водени град, као главна одбрамбена баријера према 
Дунаву, у чијим шанчевима је била присутна вода као физичка препрека. Као таква, 
Петроварадинска тврђава својим бедемима захвата 80,00 hа површине (Гајић, 
2003). Статус Петроварадинске тврђаве регулисан је и загарантован Законом о 
културним добрима, који је 1994. године усвојила Народна скупштина Републике 
Србије. У том смислу, она је непокретно културно добро од великог значаја (Службени 
лист Р. Србије бр. 71\94). 
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Карта бр. 1 
Детаљан план 
Петроварадинске тврђаве
Map No. 1 
Detailed Plan of Petrovara-
din Fortress
Размјер: 1:10.000
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Аутор Фотографије: 
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МЕТОДЕ ПРИКУПЉАЊА И ОБРАДЕ ПОДАТАКА

Toкoм истраживачког процеса коришћено је више различитих метода: (1) 
истраживање за столом, (2) теренско истраживање, (3) синтетички, компаративни, 
критички и дескриптивни метод.

Истраживање за столом

Овај дио истраживања подразумијева проучавање примарне и секундарне грађе, и 
заснован је на методи анализе. На овај начин дошло се до података из урбанистичких 
планова и планова подручја посебне намијене. Ради се о подацима који указују на 
намијену посматраног простора уопште када је ГУП Новог Сада у питању или о 
подацима о конкретним објектима, када је у питању ДУП. На основу детаљних 
планова дошло се до података о површинама појединачних објеката, што је 
омогућило прорачун укупно изграђених површина, површина у намјени, површина 
ван намјене, као и прорачун површина које су порушене. Тако се дошло до прецизних 
података о присуству туризма на Петроварадинској тврђави и о могућностима за 
његов даљи развој. Такође су коришћени и извори попут уредби, закона и одлука 
које су имале директан утицај на овај простор и његов развој у сфери туризма. 

Теренско истраживање

Метода теренског истраживања незаобилазна је када је простор и објекат какав је 
Петроварадинска тврђава предмет истраживања, јер је увид у реалну ситуацију на 
терену могућ само на овај начин. Управо се техником посматрања дошло до 
примарних података о постојећем стању уређења простора у функцији туризма, 
намјени простора и стању зграда и објеката који се налазе на Петроварадинској 
тврђави. Ови подаци од посебне су важности јер су омогућили упоредну 
анализу ситуације на основу плана Петроварадинске тврђаве непосредно 
послије изградње и стања у којем се она сада налази. Као једна од техника 
теренског истраживања јесте и интервју (Перовић, 2008). На овај начин 
могуће је доћи до скривених и за истраживање интересантних података. 
Када је ријеч о овом раду, техником интервјуа дошло се до података о 
Петроварадинскј тврђави као туристичком симболу, њеним могућностима 
за развој, стању туристичког уређења и квалитету туристичког производа, 
начину управљања, на основу одговора различитих група испитаника: 
становништво, управљачи, запослени и туристи (Круја, Хасај, 2010). 
Посматрање и интервјуи обављени су током априла и маја мјесеца 2009. године 
на простору Петроварадинске тврђаве. Разговор је обављен са 30 испитаника: 5 
особа из групе управљача, из сваке установе по једана особа; 10 особа из групе 
становника; 2 умјетника; 3 становника Подграђа и 5 грађана Новог Сада; 15 особа из 
група туриста, по 5 из сваке наведене подгрупе. 

Табела бр. 1 
Структура група са којима је обављен интервју.
Table No. 1 
The Structure of interview grupe.

Прва група – управљачи Друга група – становници Трећа група – туристи 
ЈКП „Градско зеленило“ становници Подграђа посјетиоци Музеја града Новог Сада
ЈКП „Пословни простор“ становници Новог Сада посјетиоци умјетничких галерија
Градска управа за туризам умјетници на Тврђави гости хотела „Леополд“
ЈП „Завод за урбанизам“
Завод за заштиту споменика
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Синтетички, компаративни, критички и дескриптивни метод

Поред наведених у раду су коришћене и слиједеће методе: синтетичка, гдје се на 
основу постојеће секундарне грађе и података добијених теренским истражи-
вањем, њиховом систематичном употребом, долазило до конкретних закључака; 
компаративна, гдје су се подаци из литературе упоређивали са подацима добијеним 
на терену; критичка, када се заузимао критички став према претходним плано-
вима и рјешењима туристичког уређења посматраног простора; те дескриптивна, 
којом се покушала дочарати идеја аутора о томе како посматрани простор треба да 
изгледа у будућности.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Током истраживачког процеса сакупљени су веома интересантни подаци везани за 
планирање и туристичко уређење простора Петроварадинске тврђаве. Као што је 
раније напоменуто, ТУП је комплексна и мултидисциплинарна дјелатност, односно 
процес, те се стога и резултати истраживања добијени различитим методолошким 
поступцима и техникама могу сврстати у неколико посебних цјелина, а у зависности 
од тога на шта се односе.

Петроварадинска тврђава и туризам у просторним плановима

Петроварадинска тврђава налази се на простору на коме се преклапају туристичке 
зоне Дунава и Фрушке горе, гдје је Дунав туристичка зона међународног ранга I 
степена у којој се Нови Сад са Фрушком гором планира као туристички центар на 
националном нивоу. У складу са тим, на Тврђави се, уз туристичке објекте и 
површине, планирају садржаји из области образовања, културе, туризма и рекре-
ације, као што су: Академија умјетности, атељеи, љетње позорнице, планетаријум, 
хотел и др. (ГУП, 2001). Дугорочно сагледавање развоја Петроварадинске тврђаве 
дефинисано је Детаљним урбанистичким планом, који је Скупштина града Новог 
Сада усвојила 1991. године (Службени лист града Новог Сада, бр. 02\91). Тврђава 
мора да буде вишезначно атрактивна, добро саобраћајно повезана, мора имати 
довољно угоститељских објеката и услужних капацитета различитог нивоа услуге, 
као и довољно уређеног простора за спорт и рекреацију. Сваки од дијелова Тврђаве 
начелно је опредјељен за посебне активности, при чему је Горња тврђава планира-
на за културне и туристичко-угоститељске садржаје, Средња тврђава за спорт, 
рекреацију, омладину и културу, док је Доњи град планиран  прије свега за 
туристичко-угоститељске садржаје (ГУП, 1991). 

Управљање простором Петроварадинске тврђаве

Након 1951. године када је Војска напустила један дио Петроварадинске тврђаве 
(Гајић, 2003), надлежни орган, који се бавио управљањем и уређењем тог простора, 
веома често се мијењао, чиме су се мијењале и надлежности тог органа и његова 
структура. То је доводило до несклада у раду и немогућности да се дугорочни 
планови који су започети спроведу у дјело. Тврђавом су управљала и нека јавна 
предузећа којима је она била секундарна дјелатност, а у периоду који још увијек 
траје, Тврђавом управља више јавних предузећа истовремено. Посљедња 
организациона структура за управљање Петроварадинском тврђавом формирана 
је Одлуком Скупштине града Новог Сада јуна 1993. године, када је укинута прет-
ходна Одлука, према којој је Тврђавом управљало ЈП „Петроварадинска тврђава“ 
(Службени лист града Новог Сада, бр. 02\91). Новом Одлуком, послови планирања и 
туристичког уређења, као и управљања Петроварадинском тврђавом додјељени 
су слиједећим институцијама: ЈП „Пословни простор“, ЈП „Завод за изградњу града“, 
ЈКП „Градско зеленило“, ЈП „Урбанизам“, док директори ових јавних предузећа чине 
чланство Одбора задуженог за надзор (Службени лист града Новог Сада, бр. 8/93).
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Табела бр. 2  
Површинe дијелова Петроварадинске тврђаве
Table No. 2  
Surfaces of different parts on the Petrovaradin Fortress

Ред. број Цјелина Површина (hа) Постотак (%)
1. Горњи град  6,33   7,91
2. Средњи град 38,51 48,14
3. Доњи град 14,50 18,12
4. Водени град 20,66 25,83
5. Укупно 80,00       100,00

Извор: Поповић, 1996.
     
Табела број 3 приказује управљаче Петроварадинске тврђаве и њихово реално и 
релативно учешће у обављању ове дјелатности. Тако Војска Србије управља са 
23,70 hа, што представља готово трећину површине под бедемима, док је Град 
власник 56,30 hа, односно, нешто више од 70% од укупних 80 hа.

Табела бр.3  
Власничка права над Петроварадинском тврђавом
Table No.3  
Ownership of the Petrovaradin Fortress  Area

Ред. број Управљач Површина (hа) Постотак (%)
1. Војска Србије 23,70 29,6
2. Град Нови Сад 56,30 70,4
3. Укупно 80,00         100,00

Извор: Поповић, 1996.

Стање у коме се налази Петроварадинска тврђава

Стање у коме се налази Тврђава веома је лоше. Објекти су угрожени влагом, фасаде 
отпадају од старости, а бедеми се обрушавају услијед неодржавања. Ситуација је 
боља на Горњем платоу, гдје су 2007. године обновљени дијелови објеката који су 
пословали у саставу хотела „Варадин“. То су дијелови Дуге касарне и Официрског 
павиљона. Централни објекат у којем се налази Музеј града, познат као Топовњача, 
обновљен је само са предње стране. Објекти Доњег и Воденог града у стању су 
интензивног пропадања, а ни Средњи град заједно са подземним галеријама није 
у бољем стању. Када је у питању намијена простора, треба нагласити да она у већем 
броју случајева није адекватна. Тако, велики број галерија не ради или није отворен 
за јавност, што је случај и са неким клубовима. Капитални објекти као што су 
Једноставна касарна и Топовњача, имају велике површине неадекватно иско-
ришћене, јер им је преовлађујућа намјена административна и депонска, а не 
изложбена, што је за атрактивни простор Горњег града недопустиво. Знатне 
површине унутар бедема Средњег града узорпиране су од стране физичких лица, 
као и од стране ромске популације, која је оформила неколико нехигијенских 
насеобина.

Резултати интервјуа

У интервјуу испитаници су на постављена питања давали углавном опречне 
одговоре, што је до некле било и очекивано. Као што је већ наведено, интервју је 
вођен са три циљне групе, и то са: (1) управљачима Петроварадинске тврђаве, (2) 
грађанима Новог Сада и (3) туристима и посјетиоцима Петроварадинске тврђаве. 
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Интервју са управљачима Петроварадинске тврђаве

Јавна предузећа и дијелови градске управе Новог Сада 
задужене за туризам, углавном су на постављена питања 
имали сличне одговоре, са изузетком Завода за заштиту 
споменика, чији је саговорник имао често опречне ставове у 
односу на остатак испитаника, што је разимљиво ако се има 
у виду посао којим се баве. Тако на питање о томе шта се 
подразумијева под Петроварадинском тврђавом, 80% 
испитаника није набројало све њене саставне дијелове, 
углавном заборављајући Доњи град (Подграђе) и Водени 
град (Васерштат), као њене саставне дијелове. Само је 
службеник Завода за заштиту споменика прецизно 
дефинисао простор који се у архитектонском и законском 
смислу сматра Петроварадинском тврђавом. Са друге стране, 
на питање о туризму на простору Тврђаве и искоришћености 
њених потенцијала, 60% испитаника изразило је мишљење 
да то није њихово подручје интересовања, па су тако дали 
уопштене одговоре, у смислу да је туристичко-угоститељска 
дјелатност добро развијена, те да се у посљедње вријеме 
много урадило по том питању. Остатак од 40% испитиваног 
тијела, имао је другачија схватања о туризму и његовом 
развоју, и то свако из свог угла. Градска управа за туризам 
сматрала је да је туристичка дјелатност развијена, да постоје 
задовољавајући и интересантни садржаји и музејске 
поставке, те према врсти и квалитету велики избор 
угоститељских објеката. Ипак, одговар на наредно потпитање 
у вези са будућим развојем туризма на Петроварадинској 
тврђави оставља снажан утисак да они који би требало да 
креирају туризам на подручју града Новог Сада не сматрају 
себе надлежним за ову активност јер се, као и до сада, 
оставља отворен простор слободном капиталу да у тој 
области регулише ствари, али уз надзор Завода за заштиту 
споменика.  Завод за заштиту споменика сложио се са 
констатацијом да развој туризма на Тврђави мора бити 
верификован и надзиран са његове стране, али се изразила 
сумња у начин на који се то ради, јер мало ко испуни законску 
обавезу и прије градње и опремања простора изврши 
консултације са надлежним органом, а на тај начин наносе се 
велике штете Петроварадинској тврђави. На наредно питање 
у вези са ЕXIТ фестивалом, 80% испитаника сматрало је да је 
то изузетан догађај и да је Тврђава право мјесто за таква 
дешавања, те да би таквих садржаја требало бити више. 
Једино је Завод за заштиту споменика изразио сумњу у такву 
врсту манифестација, сматрајући да нарушавају статику 
Тврђаве, указујући на оштећења која су се прије неколико 
година почела појављивати на објектима. На питање о 
начину управљања 100% испитаника навело је да сваки од 
њих обавља свој дио посла најбоље што може, при томе се 
не мијешајући у послове и активности других јавних 
предузећа. На постављено питање о евентуалним уступ-
ањима својих надлежности потенцијалном јавном предузећу 
које би се у потпуности бавило проблемима уређења, одр-
жавања и развоја туризма на цијелом простору Петро-
варадинске тврђаве, 100% испитаника истакло је да о томе 

не одлучују они него Скупштина града, те да на њега не могу 
директно одговорити. На посљедње питање о начину рјеша-
вања проблема у вези са развојем туризма, одржавањем и 
рестаурацијом, испитаници из јавних предузећа одредили су 
се ненадлежним и пребацили одговорност на Туристичку 
организацију Новог Сада и Завод за заштиту споменика, док 
су испитаници Градске упрве за туризам изјавили да се 
очекује помоћ републичких органа ако се има у виду величина 
и значај објекта.

Интервју са становницима 
Петроварадинске тврђаве и грађанима Новог Сада

Сви испитаници у овој циљној групи изражавају посебно 
осјећање према Петроварадинској тврђави, али једна 
половина испитаника доживљава Тврђаву као симбол који 
посматра преко ријеке, а друга половина као мјесто свога 
свакодневног живота, па су у том смислу одговори углавном 
били подијељени. Ипак, 100% испитаника одговорило је да је 
Петроварадинска тврђава, или неки њен дио, симбол Новог 
Сада. На питање колико времена проводе на Тврђави, при 
чему се није мислило на Доњи град, показало се да 70% 
популације само четири до пет пута годишње одлази на 
Тврђаву, док свега 30% то чини чешће. При томе, треба 
напоменути да су међу испитаницима била и два умјетника, 
који имају атеље на Тврђави. Кроз разговор се показало да су 
разлози што грађани чешће не посјећују Тврђаву слиједећи: 
60% се изјаснило да је то због мањка садржаја, те да у једном 
моменту постане досадно боравити у простору у коме нема 
дешавања и људи, 20% је рекло да је некада прилично 
напорно пењати се на Тврђаву, док је преосталих 20% изјавило 
да на Петроварадинској тврђави има довољно садржаја за 
свакога, мислећи прије свега на угоститељске садржаје. На 
питање шта је то што их привлачи на Тврђави  50% испитаника 
одговорило је да је то лијеп поглед на Нови Сад и Дунав и 
увијек чист и свјеж ваздух, 30% да је ријеч о амбијенталним и 
историјским вриједностима, док је 20% одговорило да су то 
садржаји који постоје на Тврђави. Одговарајући на питања 
која су се односила на уређеност простора, комуналну 
инфраструктуру и улагања, дио грађана (50%) који живи у 
Новом Саду није имао велике замјерке, јер сматра да се у 
посљедње вријеме значајно улагало у уређење Петро ва-
радинске тврђаве. За разлику од њих, друга половина грађана 
која живи у Подграђу и умјетници који раде у атељеима на 
Тврђави, сматрају да се годинама није ништа улагало, да је 
велика влага и проблем са инсталацијама, као и да постоји 
опасност од обрушавања многих фасада, поготово у Подграђу. 
Одговарајући на питање о начину рјешавања проблема, 70% 
испитаника сматра да држава треба да буде носилац улагања 
кроз различите програме финансирања пројеката од 
националног интереса какав је Национални инвестициони 
план и слично, док свега 30% сматра да градска управа треба 
да нађе одговарајуће рјешење и организује посебно јавно 
предузеће које ће управљати простором и приходима 
Петроварадинске тврђаве.
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Интервју са туристима на Петроварадинској тврђави

Интервју са туристима вођен је на три различите локације на Петроварадинској 
тврђави: у Музеју града, умјетничким галеријама и хотелу „Леополд“. У том смислу 
није било битнијих разлика у одговорима у односу на локацију на којој је интервју 
вођен. Тако је кроз разговор са туристима постало јасно да 73,3% туриста сматра да 
је Петроварадинска тврђава непроцјењив културно-историјски и туристички 
потенцијал од значаја за цијелу Србију, док само  26,7% сматра да Тврђава има 
локални значај и да је више позната као симбол Новог Сада. Када је у питању 
просторни обухват Петроварадинске тврђаве, 86,7% туриста имало је погрешно 
мишљење и под Тврђавом подразумијевало само Горњи град, гдје се и налазе 
готово сви садржаји намијењени туристима и посјетиоцима. Само је 13,3% знало да 
се Петровардинска тврђава састоји од Горењег, Средњег и Доњег града. На питање у 
вези са туристичко-угоститељским садржајима, 40% туриста навело је да су 
садржаји квалитетни и веома интересантни, помињући поставку Музеја града и 
могућност обиласка подземних војних галерија, хотел „Леополд“ у барокном стилу 
и са ливрејисаном послугом, као и терасу са разноврсном ресторатерском понудом, 
истичући при томе да садржаја нема довољно и да би понуда морала бити 
разноврснија, позивајући се на сувенирнице, туристичку информативну службу, 
водичку службу, те умјетничке павиљоне и галерије који су готово увијек затворени. 
Друга страна, која је бројала 26,7% сматрала је да садржаја има сасвим довољно за 
један полудневни обилазак. Ипак, значајна група од 33,3% била је потпуно 
незадовољна културним садржајима, обзиром да је један од дана интервјуисања 
био понедељак, када Музеј града Новог Сада не ради, због чега није било могуће 
погледати музејске поставке, нити подземне војне галерије, а по обичају радила су 
само два умјетничка атељеа. Одговарајући на питање шта је то најатрактивније на 
Петроварадинској тврђави, 53,3% туриста изјавило је да је то амбијентална 
вриједност Тврђаве, те њена историјска и архитектонска вриједност, 40% одговорило 
је да су то бројни видиковци према Новом Саду, Подграђу, Дунаву, Фрушкој гори и 
Петроварадину, истичући да цијела Тврђава представља један велики видиковац,  
док је 6,7% рекло да је то угоститељска понуда. Разговарајући са туристима о томе 
што се не наплаћују улазнице за посјету Петроварадинској тврђави, као ни паркинг 
простор, сви су углавном изненађени, поготово туристи из Словеније, док су домаћи 
туристи били равнодушни и истицали да је све у држави тако неуређено и 
неорганизовано. Сматрајући да је лоша ситуација на Тврђави сигурно једним 
дијелом посљедица тога, 86,7% туриста било је за увођење, макар и симболичне, 
наплате улаза и опште контроле и евидентирања броја посјетилаца, док је 13,3% 
туриста било против наплате улаза, сматрајући да би то био удар на буџет туриста. 
Када је била ријеч о уређењу и опремљености простора, туристи су били једногласни 
у оцјени да је простор опремљен неадекванто туристичкој функцији коју Тврђава 
има. Тако је 46,7% туриста изјавило да на кључним мјестима, као што су видиковци, 
нема клупа, да не постоји јавни тоалет нити чесме са пијаћом водом, 33,3% указало 
је на непостојање путоказа и туристичких информација на значајним деловима 
Тврђаве, око важнијих објеката, капија или бастиона, док је 20% туриста изнијело 
мишљење да су партерно уређење и зелене површине у веома лошем стању.

ПРИЈЕДЛОГ ТУРИСТИЧКОГ УРЕђЕЊА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРђАВЕ

Одлуком Скупштине о уређењу града из 2006. године, Петроварадинска тврђава 
издваја се као једна од зона под посебним режимом заштите, у смислу смањеног 
интензитета саобраћаја, уређења и опремања простора. Тако је овај простор, који 
већ има могућност да прими већи број посјетилаца и разноврсне културне садржаје 
који га чине веома атрактивним, потребно и туристички уредити и опремити, како 
би представљао својеврсну туристичку микро-дестинацију. Стога се у овом дијелу 
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рада дају виђења и посебни приједлози аутора о начину управљања, намијени, 
туристичком уређењу и регулацији саобраћаја на посматраном простору, а на 
основу претходно наведених  истраживања, теренског рада, односно посматрања и 
интервјуа, као и на основу искустава других локалитета сличних архитектонских 
својстава и вриједности.

Модел управљања Петроварадинском тврђавом

Начин управљања Петроварадинском тврђавом мора бити такав да поспјеши и 
омогући реализацију планова и обезбиједи сигуран извор финансијских средстава. 
Ријеч је о централизованом моделу управљања који подразумијева јединствен 
информативни, административни и управљачки центар. То значи да се сви односи 
између различитих субјеката налазе унутар једне институције и тако обавеза 
координације уоквирује формом конкретног правног субјекта, па је јасно 
идентификовано мјесто одговорности и заслуга за почињене активности. На основу 
ранијих искустава, било би најцјелисходније поновно оснивање јединственог јавног 
предузећа за управљање овим простором, планирање и развој туризма на њему. 
Наиме, Скупштина општине Нови Сад 1991. године Одлуком је основала Јавно 
предузеће „Петроварадинска тврђава“, коме се Петроварадинска тврђава са 
Подграђем, као споменик културе, повјерила на управљање и коришћење. 
Оснивање овог јавног предузећа требало је да обезбједи техничко-технолошко и 
економско јединство простора Тврђаве, чиме би се створили услови за уређење, 
коришћење, унапрјеђење и заштиту Петроварадинске тврђаве, односно услови за 
обављање привредне дјелатности, стручних послова и организовање рада, којим 
се обезбјеђује ефикасност приликом управљања и одлучивања. Ово предузеће 
укинуто је 1993. године, необјашњивом Одлуком Скупштине града Новог Сада, а 
управа је додијељена групи јавних предузећа да газдују дијеловима простора и 
објеката, који су у оквиру њиховог ресора. Овакав начин управљања 
Петроварадинском тврђавом полако је довео до деградације цјелокупног 
простора.

Туристичко уређење и намјена просторних цјелина 
Петроварадинске тврђаве

Оно што би се као начелни став могло изнијети, када је ТУП Петроварадинске 
тврђаве у питању, јесте потпуно уклапање нових објеката и опреме у историјски 
контекст цјелине. У том смислу, један од сценарија могао би бити да се све слободне 
површине уређују у складу са преовлађујућим барокним екстеријером и 
ентеријером. То се, прије свега, односи на елементе урбане опреме, партерно 
уређење улица, тргова или приступних стаза. Комплексна културно-историјска 
цјелина Петроварадинске тврђаве треба да буде прилагођена различитим 
туристичким, угоститељским, културним и спортским садржајима. Горњи град био 
би резервисан за најквалитетније културне и угоститељске садржаје, јер је 
предвиђено отварање нових атрактивних музејских поставки у вези са историјом 
Тврђаве. Средњи град, као и до сада, био би база умјетника и студената Академије 
ликовних, музичких и примењених уметности. Туристички садржаји на овом 
простору били би употпуњени спортским теренима у шанчевима Хорнверка, по 
узору на француски утврђени град Неф Бризак, док би травнате површине бедема 
биле повезане мостовима и претворене у шеталиште. Овдје би били смјештени и 
садржаји намијењени омладинском туризму, као што су хостели и кампови. Доњи 
град представља барокну цјелину која је у потпуности предвиђена за туристичке 
садржаје. У том смислу, саобраћај би био потпуно обустављен, а простор претворен 
у пјешачку зону, у складу са захтјевима туриста добијеним путем интервјуа. 
Императив је отварање музеја и преуређење стамбеног приземља у пословне 
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просторе намијењене туризму, угоститељству, занатству и трговини. Значајне 
површине грађевинских структура планиране су за обављање хотелске дјелатности, 
а објекти који би због своје величине, компактности и власничког статуса могли 
послужити овој сврси налазе се под управом Војске. Водени град је највећим 
дијелом предвиђен за забавне садржаје и одмор. Планирана ревитализација 
подразумијева поновно упуштање воде у шанчеве, као што је то учињено у 
холандском градићу Буртанж. Идеја је да се по шанчевима крећу пловни објекти на 
ручни погон, односно умањене и прилагођене реплике тзв. шајки. Наспрамни 
бедеми били би повезани мостовима, а њихове травнате површине претворене у 
својеврсну шетачку зону.

Регулација саобраћаја на Петроварадинској тврђави

Када је у питању саобраћај, циљ је да све комуникације на Петроварадинској 
тврђави буду намијењене пјешачком и бициклистичком саобраћају, док би 
моторним возилима приступ био дозвољен само до неких дијелова у подножју 
источних падина Тврђаве и на Транџаменту. Због тога ће бити обезбијеђени 
алтернативни начини превоза у виду кочија и фијакера са коњском запрегом, као 
редовних линија на појединим трасама, гдје је то потребно. Такође, планирају се 
посебне бициклистичке стазе са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Са 
друге стране, постојање косих лифтова, потпуно би олакшало приступ Тврђави 
(Максимовић, Међо, 2008). Добар примјер за ово јесте коси лифт на Љубљанском 
граду. Око Петроварадинске тврђаве предвиђено је уређење зеленог заштитног 
појаса у чији би интегрални систем биле укључене саобраћајнице 
које опасују бедеме. Овај простор би, са малим изузецима, 
чинио једну изразито дугу трасу за шетњу, вожњу бицикла, 
трчање, те друге слободне видове рекреације. Изградња новог 
друмског моста на постојећим стубовима старог жељезничког, 
један је од пројеката градских власти који треба да регулише 
промет возила на простору Петроварадинске тврђаве. Пројекат 
предвиђа мост са четири коловозне траке, по двије у оба 
смијера, што подразумијева изградњу још једног тунела, уз 
проширивање постојећег. Будући да је стијена на којој је 
изграђена Тврђава диорит, позната као веома тврда, поставља 
се питање да ли ће изградња тунела негативно утицати на 
Петроварадинску тврђаву као заштићено културно добро, у 
смислу угрожавања њене стабилности и наношења физичких 
оштећења објектима на њој. Са друге стране, намеће се и 
проблем визуелног карактера који се односи на питање хоће ли 
мост својом конструкцијом нарушити препознатљиву визуру 
Петроварадинске тврђаве. Наиме, приликом одлучивања о 
избору рјешења, водило се рачуна да претходни услов буде 
задовољен одабиром пројекта чија висина и визура неће 
угрожавати визуру Тврђаве. Представници УНЕСКО-а, који су 
били у посјети Новом Саду и Петроварадинској тврђави, међу 
којима и Ђорђо Адриан (Giorgio Adrian), са којим је аутор рада 
имао прилику да разговара, изнијели су своје мишљење да би 
изградња моста затворила врата стављању Тврђаве на листу 
свјетске баштине. 

ЗАКЉУЧАК
Истраживање је показало сложеност услова у којим се налази 
Петроварадинска тврђава. Овај простор остао је разапет 
између различитих врста планова који се праве на различитим 
нивоима. Са једне стране су управљачи који у облику 
„колективног предсједништва“ одржавају стање нерије-
шеним, гдје сваки од чланова управног одбора покушава да 
за своје јавно предузеће оствари максималну корист, уз 
минимална улагања. Са друге стране су потребе туриста и 
грађана Новог Сада, који активно проводе вријеме на 
Тврђави, спознајући слабости уређења овог комплекса и 
сусрећући се са укупно слабим туристичким производом. 
Кључни фактор за рјешавање овог проблема јесте 
преиспитивање начина управљања простором Петро-
варадинске тврђаве, у смислу поновног оснивања јавног 
предузећа које би преузело све надлежености колективног 
управљача у циљу успостављања јединственог интереса рада 
и функционисања, као што је то било у периоду од 1991-1993. 
године. Наредни корак било би доношење новог Детаљног 
урбанистичког плана Петроварадинске тврђаве, у складу са 
степеном заштите, потребама грађана и туриста и 
могућностима друштвене заједнице, како би управљач имао 
један од основних докумената на којем би требало да се 
заснива његов цјелокупан рад. То је предуслов одрживог и 
активног развоја туризма утемељеног на културним 
вриједностима простора Петроварадинске тврђаве, а сврха 
му је успостављање јединственог и комплетног туристичког 
производа којим ће сви његови корисници бити задовољни.
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