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Извод: У Бачу се на географски малом простору од свега неколико квадратних 

километара налазе три споменика културе (Тврђава, Фрањевачки самостан и Тур-

ски хамам), који су вредно сведочанство времена у коjeм су настали,  и који се 

адекватним поступком  валоризoвања могу искористити као ресурси у развоју 

културног туризма на овом простору, и тиме појачати позиције Војводине у 

туристичкој понуди Србије. Из тог разлога је неопходно указивање на могућнос-

ти валоризације наведених локалитета у зависности од њихове атрактивности, 

уметничких и других вредности. Стављање Бача на листу УНЕСКО-а у значајној 

мери ће допринети квалитетнијој промоцији његовог културног и природног нас-

леђа на регионалном, европском и светском нивоу. 
 

Кључне речи: Бач, тврђава, самостан, хамам 
 

Увод 
 

Бач је један од најстаријих градова у Војводини са славном прош-

лошћу, неправедно занемарен у вртлогу прошлих векова. Захваљујући 

забораву савременог друштва, његово историјско подручје је очувано, а 

сваки споменик је неодвојив од историје чији је сведок и од средине где је 

ситуиран, што пружа могућности за развој актуелних облика туризма, 

посебно културног (Међународна повеља, 1964). Први помен овог насеља 

датира из времена цара Јустинијана. Долазак Мађара у Панонску низију у 

896. години означава да су успостављени нови историјски услови и одно-

си, а у наредним вековима Бач постаје важно историјско место, у већин-

ском периоду под владавином мађарских краљева. За време владавине 

династије Арпад, Бач постаје не само црквени центар архиепископа, већ и 

краљевски град где великаши и владари долазе на конференције, скупове 

и окупљања (Вујичић, 2007).  Арапски географ Ал Идризи обележио је 

Бач у својим мапама света из 1154. године описујући га као познато и 

велико насеље. Бач је евидентно био истакнуто место у средњем веку.  

Током овог периода, изграђени су споменици културе, који су 

од изузетног значаја у Републици Србији: средњевековна тврђава Бач 
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(14. век, најстарија тврђава у Војводини); Фрањевачки самостан у Бачу 

(13. век, првобитно подигнут од стране витешко-монашког реда Тем-

плара); турско купатило – хамам (Бач је пао у турске руке 1526. годи-

не, хамам датира из тог периода и један је од најбоље сачуваних ори-

јенталних споменика у овом подручју). Град Бач с околином је у 2010. 

години уписан у прелиминарну листу светске културне и природне 

баштине УНЕСКО. Локалитети у Бачу су вредни туристички потенци-

јали који се, на основу валоризације, могу активирати и искористити 

као средства за развој културног туризма (Berić, et al., 2010). 

 

Циљеви и методологија истраживања 

 

Културни туризам означава кретање људи, које је узроковано кул-

турним атракцијама изван њиховог уобичајеног места становања, са 

намером сакупљања нових информација и искустава, како би задовољили 

своје културне потребе (Richards, 1997). Приликом планирања развоја 

туристичких производа у културном туризму (у које спадају и цркве, 

манастири и тврђаве), важно је туристички валоризовати природне и кул-

турне атракције на дестинацији, као и погодности за боравак на дестина-

цији, уз поштовање принципа одрживог развоја туризма. (Хаџић, 2005).  

У овом истраживању циљеви туристичке валоризације су били 

прикупљање информација (ставова) о културном наслеђу у Бачу, као и 

утврђивање колико је то наслеђе привлачно на туристичком тржишту, 

које његове карактеристике се могу употребити за формирање туристич-

ког производа, те да се изведе закључак о његовом културном значају и 

могућностима јачања позиција на тржишту културног туризма.  

 

Туристичка валоризација по методу Хилари ду Крос 

 

У области туризма не постоји експлицитно утврђен метод валори-

зације. Са друге стране, он често представља сублимат метода других 

научних области прилагођених туристичким сврхама. Суштина туристич-

ке валоризације јесте утврђивање постојећег стања ресурса, чијом се про-

ценом вредности постављају објективне и реалне могућности развоја 

туризма, а затим оцене основаности стављања предлога за одређивање 

посебне заштите појединих ресурса или читавог простора и реализација 

евентуалних решења о заштити, процена инвестиционих активности и 

могућности туристичког промета (Чомић и Пјевач, 1997). 

Хилари ду Крос (Cros, 2000) је у процес туристичке валоризације 

дестинације увела културно-туристичке субиндикаторе и степен њиховог 

градуирања, посебно за туристички сектор, а посебно за сектор менаџмента 

културних добара. Такође је увела и субиндикаторе за оцену робустности 
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културног добра да прими посетиоце. За потребе овог рада њена валориза-

ција је донекле модификована и прилагођена валоризацији три културна 

добра на дестинацији Бач. У туристичком сектору се валоризују тржишна 

привлачност културних добара и фактори од значаја при дизајнирању 

туристичког производа. У сектору менаџмента културних добара валори-

зују се културни значај и робустност. Сваки субиндикатор се посебно 

оцењује оценама од 0 до 5, за поједине субиндикаторе највећа оцена може 

бити и мања од 5, потом се оцене сабирају, и дају збирну оцену за сваки 

сектор. На основу извршене анализе поставља се “матрица тржишне прив-

лачности/робустности” са 9 ћелија, које су означене са М (и, ј) (и, ј=1, 2, 3) 

и за свако културно добро се одређује којој ћелији припада, у зависности од 

оцене коју је добило у претходном поступку оцењивања (Hadžić, 2005). 

 

Резултати истраживања 

 

У овом раду, техником интервјуа дошло се до оцена  Бачке тврђа-

ве, Фрањевачког самостана и Турског хамама по различтим секторима и 

субиндикаторима (туристички симболи, могућности за развој, стање 

туристичког уређења, начину управљања итд.) на основу одговора разли-

читих профила испитаника. Да би се делимично избегла субјективност, 

истраживање је спроведено на узорку од пет стручњака из различитих 

области релевантних за истраживање. Интервјуи су обављени током 

априла 2011. године. Испитани су по један туризмолог, географ, туристи-

чки водич, архитекта конзерватор и директор туристичке организације. 

Испитаници су из различитих места – Нови Сад, Бач, Врање, Младеновац, 

Шабац. Приликом одабира репрезентативног узорка, водило се рачуна о 

томе да су сви испитаници упознати са локалитетима и да су их бар јед-

ном посетили у последњих пет година. На основу њихових одговора и 

оцена субиндикатора туристичке валоризације, дате су средње оцене сва-

ког појединачног субиндикатора, те се добила реална оцена туристичке 

атрактивности сва три локалитета у Бачу. 
 

Културно наслеђе у Бачу - туристички сектор 
 

Тржишна привлачност Бачке тврђаве 
 

1) Амбијент тврђаве уникатан је у Војводини. Јединствена је због свог 

типичног равничарског карактера. Окружена је меандром реке Мостонге, 

који је након изградње канала ДТД исушен, па данас нарушава њен амби-

јент (Ковјанић, 2003). На уређењу саме тврђаве доста тога је урађено – 

завршена је реконструкција Донжон куле, капије Шиљак, уређују се трав-

не површине. Након реализације планираних радова, амбијентална целина 

биће употпуњена, а садашња оцена је 4,2 (оцене 0-5); 
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Табела 1. -  Оцене туристичког сектора културног наслеђа у Бачу 
Субиндикатори (оцене од 0 до 5) Тврђава Хамам Самостан 

Амбијент 4,2 (5,4,4,4,4) 3,6 (4,4,3,4,3) 4,6 (5,5,4,4,5) 

Познатост ван локалне области 3,8 (3,5,4,4,3) 2,8 (2,5,2,2,3) 3,0 (3,4,2,3,3) 

Национални симбол 3,8 (3,5,3,5,3) 2,4 (2,3,0,4,3) 2,8 (2,3,1,5,3) 

Евокативно место 5,0 (5,5,5,5,5) 4,8 (4,5,5,5,5) 4,6 (5,3,5,5,5) 

Дифер. од околних култ. добара 4,6 (4,5,4,5,5) 4,4 (3,5,4,5,5) 4,6 (4,5,4,5,5) 

Привлачност за специј. потребе 4,6 (5,5,4,5,4) 3,4 (3,5,2,4,3) 3,2 (4,0,3,4,5) 

Комплем. са другим тур. производ. 4,4 (4,5,4,5,4) 4,2 (4,5,3,5,4) 3,8 (4,3,3,5,4) 

Туристичка активност у региону 2,8 (3,3,2,3,3) 2,2 (2,3,1,2,3) 1,6 (2,0,1,2,3) 

Асоцирање са културом 4,6 (5,4,5,5,4) 4,4 (5,4,4,5,4) 3,6 (5,0,4,5,4) 

Приступ културном добру 3,6 (4,2,4,4,4) 3,6 (4,2,4,4,4) 3,4 (3,4,2,4,4) 

Транспорт од емитивног центра 1,8 (2,2,1,1,3) 1,8 (2,2,1,1,3) 2,0 (2,3,1,1,3) 

Близина других атракција 2,8 (2,3,3,3,3) 2,8 (2,3,3,3,3) 2,8 (2,3,3,3,3) 

Услужне погодности 3,2 (3,2,4,4,3) 2,6 (3,2,2,3,3) 3,2 (3,4,3,3,3) 

УКУПНА ОЦЕНА  49,2 43,0 43,2 

 

2) Бачка тврђава је добро позната ван локалне области, и раније је била 

предмет посета школских екскурзија, туриста културног туризма, научни-

ка, али се последњих година улажу напори за што бољом промоцијом. 

Допринос томе дао је пројекат „Векови Бача“, који је до сада имао 33 пре-

зентације, али и стално учешће на сајмовима ТО Бач (“Векови Бача”, 2005). 

Оцена је 3,8 (оцене 0-5); 3) Тврђава има потенцијал да постане важан 

национални симбол. Укључивање Бача на прелиминарну листу светске 

баштине УНЕСКО ће његово наслеђе издвојити од осталог у земљи. Оцена 

је 3,8 (оцене 0-5); 4) О Бачкој тврђави може да се исприча интересантна 

прича. Од времена њеног настанка, прошли су векови које су обележили 

многобројни догађаји, разарања и обнове (Ковјанић, 2003). За њу могу бити 

заинтересовани и домаћи и страни посетиоци, нарочито Мађари, с обзиром 

на то да је Бач имао велики значај када се налазио у саставу угарске државе. 

Узимајући у обзир наведено, оцена је 5,0 (оцене 0-5); 5) Тврђава поседује 

извесне особине које је јасно диференцирају од осталих културних добара.  

Типична је равничарска тврђава и све до исушивања меандра Мостонге 

била је тврђава на острву, а данас је „тврђава у мочвари“. Представља уни-

катан пример средњовековне тврђаве са елементима француске готике, а 

видљиви су трагови ренесансе и каснијих епоха. На нашим просторима она 

је јединствен културни објекат, тако да је оцена 4,6 (оцене 0-5); 6) Тврђава 

је привлачна за специјалне потребе, јер аутентичан амбијент пружа могућ-

ност за организацију и одржавање различитих манифестација и посебних 

догађаја. Од 2003. год. „Дани европске баштине“ су се традиционално одр-

жавали у Бачкој тврђави, а 2008. год., овде је одржана централна свечаност 

отварања у нашој земљи (приредбе, концерти, борбе витезова) (Ковјанић, 

2003). Могућности су још веће, а тренутна оцена је 4,6 (оцене 0-5); 7) Твр-

ђава Бач поседује велики степен комплементарности са другим туристич-
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ким производима у зони дестинације. Осим културног туризма, велике су 

могућности и за манифестациони, наутички, ловни и риболовни туризам. У 

окружењу налазе се ловишта (Карађорђево, Ристовача, Плавна, Бођански 

рит и Мостонга-Рибњак), језеро Провала, као и Дунав  (Вујичић, 2007). 

Наведено доприноси комплексности дестинације, те је оцена 4,4 (оцене 0-

5); 8) Туристичка активност у региону постоји у одређеној мери, али не 

одговара могућностима дестинације. Пројекат „Векови Бача“ одиграо је 

важну улогу, не само када је реч о заштити и репарацији тврђаве, већ и 

повећању броја туриста. Значајна је улога Туристичке организације Бача, 

која се бави промотивним активностима, али чија су средства ограничена 

(„Векови Бача“, 2005). Оцена је 2,8 (оцене 0-5); 9) Тврђава асоцира са кул-

туром, с обзиром на чињеницу да се налази на националној листи култур-

них добара од изузетног значаја. Оцена је 4,6 (оцене 0-5). 
 

Бачка тврђава − фактори од значаја при формирању  

туристичког производа 
 

1) Приступ тврђави Бач је задовољавајући. Погоднији је из насеља, због 

могућности паркинга, и лепшег доживљаја Тврђаве. Оцена је 3,6 (оцене 0-

4); 2) Транспорт од популационог центра до тврђаве се може оценити 

солидним. Једна могућност је сопствени превоз унутар и изван општине, а 

друга јавни превоз аутобусом од емитивног центра до општине. Оцена је 

1,8 (оцене 0-3); 3) У околини тврђаве је више културно-историјских спо-

меника. Најближи тврђави је турски хамам из 15. века, на 150 m удаљено-

сти, као и Фрањевачки самостан недалеко од центра Бача. Православни 

манастир из 15. века налази се у месту Бођани. У окружењу постоје и дру-

ге туристичке атракције − Дунав, језеро Провала, ловишта и др. (СДЕРОБ, 

2009). Оцена је 2,8 (оцене 0-3); 4) Услужне погодности. На улазу у под-

грађе изграђен је паркинг за аутобусе, капацитета шест места, и задово-

љава садашње потребе. Ова локација је изабрана због планиране изградње 

визиторског центра у близини. Информације о тврђави могу се добити у 

ТО Бач и на Интернету, на сајту ТО Бач, Општине Бач и другим сајтови-

ма. Путеви нису на одговарајућем нивоу за озбиљнији развој туризма, али 

за тренутну туристичку потражњу су довољни. Потребно je упоредо раз-

вијати и друге услужне погодности. Тренутна оцена је 3,2 (оцене 0-5). 

Укупна оцена субиндикатора туристичког сектора је 49,2, односно 

степен тржишне привлачности тврђаве Бач је висок (слаба привлачност 0-

20, средња привлачност 21 - 40, висока привлачност 41-60). 

 

Тржишна привлачност Турског хамама 

 

1) Хамам се налази у природном амбијенту, удаљен од бучних и загађених 

урбаних средина, чини једну амбијенталну целину са Тврђавом (Ковјанић, 
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2003). Травна површина око хамама је уређена. Амбијент локалитета нару-

шава кућа која се делом наслања на њега. Ова кућа би морала бити откуп-

љена и срушена, или стилски и архитектонски преуређена. Садашња сред-

ња оцена је 3,6 (оцене 0−5); 2) Хамам је унеколико познат ван локалних 

области, исходиште је екскурзија и стручних посета које доприносе 

информисању о његовом постојању, средња оцена је  2,8 (оцене 0−5); 3) 

Хамам се својим значајем не може представити као важан национални 

симбол, па је средња оцена 2,4 (оцене 0−5); 4) Може да се исприча интере-

сантна прича о турском купатилу, времену када је настало, култури којој је 

припадало, у које сврхе се користило, начину функционисања, те је оцена 

4,8 (оцене 0−5); 5) Купатило поседује извесне особине које га јасно дифе-

ренцирају од околних културних добара, једини је објекат те врсте у Војво-

дини, који је у тој мери сачуван, вредан је и редак доказ о присуству 

Османлија и њихове културе, па је оцена 4,4 (оцене 0−5) (СДЕРОБ, 2009); 

6) Турско купатило је донекле привлачно за специјалне потребе. Постоји 

предлог за рушење куће поред њега, како би се простор искористио за фор-

мирање едукационог центра („Векови Бача“, 2005). Он би се бавио „источ-

њачким култом воде“, где би посетиоци учили о функцији појединих прос-

торија и ритуалним чиновима, те је средња оцена 3,4 (оцене 0−5); 7) Купа-

тило је комплементарно са другим туристичким производима на дестина-

цији, може да се уклопи у разне облике туристичких кретања, средња оцена 

је 4,2. (оцене 0−5); 8) Туристичка активност у региону је скромна, а сред-

ња оцена 2,2 (оцене 0−5); 9) Дестинација асоцира са културом, јер пред-

ставља сведочанство о османском присуству и култури на просторима Вој-

водине. Као вредно културно наслеђе, стављено је под заштиту државе као 

културно добро од великог значаја. Оцена је 4,4 (оцене 0−5). 

 

Турски хамам − фактори од значаја при формирању 

 туристичког производа 

 

1) Приступ турском купатилу је задовољавајући. Турски хамам је прис-

тупачан из правца подграђа Бача и у близини је Тврђаве, на приближно 

150m. До њега се лако долази асфалтним путем из центра насеља Бач. У 

близини хамама је паркинг простор. Средња оцена је 3,6 (оцене 0-4); 2) 

Транспорт до турског купатила је олакшан, а пошто се налази у непос-

редној близини Тврђаве, објашњење овог субиндикатора је идентично као 

и код Бачке тврђаве, средња  оцена 1,8 (оцене 0-3); 3) У ближој околини 

купатила налазе се други културно-историјски споменици (Тврђава Бач, 

Фрањевачки самостан, Манастир Бођани), као и ловиште Плавна, река 

Дунав, и друге културне и туристичке атракције, средња оцена је 2,8 

(оцене 0-3) (Ковјанић, 2003); 4) Услужне погодности као што су паркинг, 

обележени путеви до културног добра, освежење, доступност информаци-
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ја су адекватни, али има још доста простора за унапређивање. Оцена је 2,6 

(оцене 0-5). Укупна оцена субиндикатора туристичког сектора је 43, 

односно степен тржишне привлачности Турског хамама је висок.  

 
Тржишна привлачност Фрањевачког самостана 

 

1) Амбијент  Фрањевачког самостана је добар, и самостан се лепо уклапа 

у њега. Налази се у самом центру Бача (на једном од некадашњих острва, 

које је формирала река Мостонга), лепо је уређен са доста зеленила, око-

лина је асфалтирана и добро урбанистички решена. Стамбена архитектура 

је у великој мери аутентична без елемената који би нарушавали амбијен-

талну целину панонског насеља. Расвета је основна као у већини насеља и 

требала би да се побољша у околини самостана, како би био боље истак-

нут, средња оцена 4,6 (оцене 0−5); 2) Самостан у досадашњем развоју није 

достигао ниво познатости који му одговара према значају и вредностима 

које поседује, па је средње познат ван локaлне области, која би се одно-

сила на територију општине Бач, и суседних општина, садашна средња 

оцена је 3,0 (оцене 0−5); 3) Самостан, као и уопште други објекти католи-

чке цркве у Србији,  не представља важан национални симбол, средња 

оцена је 2,8 (оцене 0−5); 4) Може да се исприча интересантна прича 

везана за Фрањевачки самостан, која обухвата његов настанак у средњем 

веку, бурну и занимљиву историју током које је прелазио у посед витезова 

темплара, фрањеваца, Турака... Његово егзистирање које траје више од 

800 година га препоручује као врло евокативно место, садашња средња 

оцена 4,6 (оцене 0−5) (Vujović, et al., 2009); 5) Самостан поседује извесне 

особине које га јасно диференцирају од других културних добара. Лепота 

и важност су неке од њих које произилазе из његове архитектонске и уме-

тничке вредности, тј. преплитања романике, готике, барока и детаља 

исламске уметности. Свакако велику важност поседује и благо унутар 

самог самостана (ризница, библиотека, сликарска и вајарска дела) (Вуји-

чић, 2007). Такође чињеница да је то једини манастир у Војводини који 

постоји у континуитету од 12. века утиче на средњу оцену, а то је 4,6 

(оцене 0−5); 6) Фрањевачки самостан поседује известан потенцијал за 

специјалне потребе,  који се огледа у могућности да постане коначиште, 

да се одређене просторије у њему искористе за одржавање едукативних 

програма, средња оцена је 3,2 (оцене 0−5); 7) Самостан поседује значајан 

степен комплементарности са другим туристичким производима на дес-

тинацији, нарочито када се ради о манастиру Бођани, пошто се на релати-

вно уском терену налазе два изузетно важна културно−историјска споме-

ника који припадају различитим конфесијама. Такође треба поменути и 

језеро Провала и пет ловишта, Бачки Петровац који поседује богато етно 

наслеђе Словена... Садашња средња оцена је 3,8 (оцене 0−5) (Vujović, et 



Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду 59 
 

 

196 

al., 2009); 8) Туристичка активност у региону није изражена јер у окру-

жењу се налази већи број манастира других конфесија, које посећује већи 

број туриста. Главну улогу у остварењу туристичке активности имају 

Туристичка организација Бача, општина Бач, Покрајински Завод за заш-

титу споменика културе. Самостан раније није био адекватан за посете, а 

ове институције су допринеле туристичкој активности унутар ове општи-

не. Туристичка активност је ипак релативно слаба, тренутна оцена 1,6 

(оцене 0−5); 9) Дестинација је добро повезана са културом, добила је и 

потврду од надлежног министарства да је културно добро од изузетног 

значаја, средња оцена је 3,6 (оцене 0−5). 

                

Фрањевачки самостан − фактори од значаја при формирању  

туристичког производа 

  

1) Приступ Фрањевачком самосатну је добар, приступачан је из центра 

Бача, налази се у близини средњовековног трга и градске Општине. Места 

за паркинг су добро испланирана и асфалтирана, постоји могућност пар-

кирања испред самог самостана или на тргу код Општине, средња оцена 

је 3,4 (оцене 0-4); 2) Транспорт од популационог центра до Фрањевачког 

самостана је олакшан, мада би мрежа аутобуских полазака могла бити 

много боља. Транспорт се одвија сопственим превозом унутар и изван 

општине, или приватним аутобуским превозницима од емитивног центра 

до општине. Бициклистичка стаза „Еуро Вело 6“ пролази кроз територију 

општине Бач у дужини од 43 km (Винковић, 2006). Цикло туристи на свом 

путу кроз општину посете и Бач, а тиме и самостан, средња оцена је 2,0 

(оцене 0-3); 3) У непосредној близини самостана налази се манастир Бођа-

ни који је данас у добром стању, као и језеро Провала, највеће купалиште 

у општини Бач, и пет ловишта. Околина Дунава постаје популарна за 

фотосафари и одмор у природи. Бачко Ново Село је место где пристаје 

међународна Дунавска регата. У суседној општини Оџаци најпознатија 

манифестација је „Тамбурица фест“ у Дероњама. Средња оцена је 2,8 

(оцене 0-3); 4) Услужне погодности као што су паркинг, обележени путе-

ви до културног добра, освежење, доступност информација су адекватни, 

али има још доста простора за унапређивање. ТО Бач је 2004. год., преко 

Покрајинског секретаријата за привреду, обезбедила средства за туристи-

чку сигнализацију, којом су покривени главни прилази Бачу из суседних 

места и општина. Ипак, сигнализација није довољна, те је у изради проје-

кат којим би се конкурисало за изградњу додатних табли и путоказа 

(„Векови Бача“, 2005). Средња оцена је 3,2 (оцене 0-5). 

Укупна оцена индикатора туристичког сектора је 43,2 (макисмално 

могућа је 60), односно степен тржишне привлачности Фрањевачког самос-

тана је висок (тачније релативно висок, јер се налази на самој граници).  
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Културно наслеђе у Бачу - сектор менаџмента културних добара 

 

Културни значај Бачке тврђаве 

 

1) Естетска вредност. Данашња тврђава не изгледа као здање из времена 

владавине Варадија („златно доба“ тврђаве, крај 15. века). Варади је донео 

ренесансу у овај град, желео је да његово седиште не буде само јако, већ и 

лепо (Винковић, 2006). Ипак и данашњи остаци чувају елементе високе 

естетске вредности. Откриће и ископавање ренесансног купатила, као и 

реконструкција капије Шиљак и Донжон куле, са које су уклоњени графити 

утичу и на садашњу оцену 2,0 (оцене 0-2); 2) Историјска вредност тврђаве 

је велика. Бач је одувек имао посебан статус у одбрани Дунава. Познати 

турски путописац Евлија Челебија често га је описивао у својим путописи-

ма. Бач је био и краљевски град са многобројним функцијама, политичко и 

административно средиште, културни и религиозни центар (Вујичић, 2007). 

Не постоји место у овом делу Србије у коме је тако видљива вишеслојност 

историје. Фактори који су утицали на то да Бач изгуби свој некадашњи зна-

чај истовремено су допринели очувању наслеђа, па је оцена 2,0 (оцене 0-2). 

 
Табела 2. - Оцена сектора менаџмента културних добара у Бачу 
Субиндикатори (оцене од 0 до 4) Тврђава Хамам Самостан 

Естетска вредност 2,0 (2,2,2,2,2) 1,4 (2,1,1,2,1) 1,6 (2,1,1,2,2) 

Историјска вредност 2,0 (2,2,2,2,2) 1,6 (2,2,1,2,1) 1,8 (2,1,2,2,2) 

Едукациона вредност 2,0 (2,2,2,2,2) 2,0 (2,2,2,2,2) 1,8 (2,1,2,2,2) 

Научно-истраживачка вредност 2,0 (2,2,2,2,2) 2,0 (2,2,2,2,2) 2,0 (2,2,2,2,2) 

Друштвена вредност 1,6 (1,1,2,2,2) 1,4 (1,1,1,2,2) 1,4 (1,1,1,2,2) 

Реткост културног добра 2,8 (3,2,3,3,3) 3,0 (3,3,3,3,3) 2,8 (3,2,3,3,3) 

Репрезентативност 4,0 (4,4,4,4,4) 3,4 (3,4,3,4,3) 3,4 (3,3,3,4,4) 

Осетљивост културног добра 2,6 (2,3,3,2,3) 1,6 (2,0,2,2,2) 2,4 (2,2,2,2,4) 

Стање репарације 2,6 (3,3,3,3,1) 1,2 (1,1,1,3,0) 2,6 (2,3,2,3,3) 

План управљања 4,2 (4,5,5,3,4) 3,6 (3,5,3,3,4) 3,8 (3,5,4,3,4) 

Мониторинг и одржавање 3,6 (4,4,3,3,4) 2,4 (2,3,2,2,3) 3,2 (3,3,3,2,5) 

Потенцијал за инвестирање 4,0 (5,4,3,3,5) 2,8 (3,4,2,2,3) 2,8 (3,1,3,3,4) 

Могућн. негат. утицаја посетилаца на 

физичко стање  култ. добра  
1,6 (1,2,2,1,2) 1,0 (1,1,1,1,1) 2,0 (1,2,2,1,4) 

Могућност негативног утицаја посети-

лаца на локалну заједницу  
3,8 (4,5,2,4,4) 3,8 (4,5,2,4,4) 3,4 (4,2,2,4,5) 

Могућн. да модиф. има негат. утицај на 

физ. стање култ. добра  
3,6 (3,5,4,4,2) 3,6 (2,4,4,4,4) 3,6 (3,5,4,4,2) 

Могућн. да модиф. има негативан ути-

цај на локалну заједницу  
4,0 (5,5,4,4,2) 4,4 (5,5,4,4,4) 3,4 (5,2,4,4,2) 

УКУПНА ОЦЕНА  46,4 39,2 42,0 
 

1) Тврђава Бач поседује високу едукациону вредност. Предмет је посете 

ђачких и стручних екскурзија (Ковјанић, 2003). Њена едукациона вредност 

биће повећана отварањем куле са музејском поставком, као и мултимеди-
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јалном салом за предавања, те оправдава оцену 2,0 (оцене 0-2); 2) Друш-

твена вредност тврђаве Бач  је последњих година порасла, али је потребно 

укључити тврђаву у нове друштвене активности, како би привукла више 

посетилаца, па је оцена 1,6 (оцене 0-2); 3) Научно-истраживачка вредност 

тврђаве је велика због укључености у пројекат „Векови Бача“. Предмет је 

интересовања бројних стручњака из области архитектуре, историје, архео-

логије. Музеј Војводине поседује велико интересовање за овај локалитет, а 

за заштиту и конзервацију овог културног добра задужен је Покрајински 

завод за заштиту споменика културе који је успоставио партнерску сарадњу 

са Територијалним пактом из Палерма „Алто Белиће Корлеонезе“, изврше-

но је снимање тврђаве посебним методама,  па је оцена 2,0 (оцене 0-2); 4) 

Тврђава Бач је ретко културно добро у земљи, па и у региону. Бачка тврђава 

је јединствени пример „воденог града“, изграђеног на мочварној левој оба-

ли Дунава, док су све остале тврђаве у Србији на Дунаву смештене на дес-

ној обали и причају причу о одбрани Дунава са те стране (Римски лимес), 

па је оцена 2,8 (оцене 0-3); 5) Допринос Бачке тврђаве репрезентативнос-

ти Бачке општине је велик, јер Бачка тврђава представља значајан симбол 

ове општине и заслужује оцену 4 (оцене 1-4). 

 

Робустност Бачке тврђаве 

 

1) Осетљивост културног добра није велика, може да прими одређен број 

посетилаца, који су упознати са етичким кодексом понашања. Отварањем 

куле, група од 15 људи ће моћи да се попне на видиковац, што оправдава 

оцену овог субиндикатора а то је 2,6  (оцене 0-4); 2) С обзиром на то да је 

пројектом „Векови Бача“ обухваћена заштита тврђаве и да се крајем 2010. 

године завршила прва фаза, може се рећи да је стање репарације још увек 

у току и да је тренутно реализован део пројекта, па је оцена 2,6 (оцене 0-

4) („Векови Бача“, 2005); 2) Завод за заштиту споменика културе и Опш-

тина Бач имају план за даљи развој тврђаве, који је саставни део пројекта 

„Векови Бача“ и оцена је 4,2 (оцене 0-5) („Векови Бача“, 2005); 3) Регу-

ларни мониторинг и управљање су присутни, али не у довољној мери и 

своде се на надгледање од стране археолога који ту врше ископавања и 

заинтересованих појединаца из локалне заједнице (Ковјанић, 2003). Не 

постоји обезбеђење тврђаве, али су обиласци полиције свакодневни. Све 

ово оправдава оцену 3,6 (оцене од 0-5); 4) Потенцијал за текуће инвести-

рање и консултацију кључних стејкхолдера је добар и инвестирање треба 

вршити обазриво у складу са развојним планом тврђаве. Листа партнера 

пројекта „Векови Бача“ је отворена за придруживање институција и поје-

динаца заинтересованих за инвестирање, у складу са тим оцена је 4 (оцене 

0-5); 5) Могућност негативног утицаја великог броја посетилаца на 

физичко стање тврђаве је велика што подразумева оцену 1,6 (оцене 0-5), 
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док је могућност негативног утицаја великог броја посетилаца на 

животни стил и културне традиције локалне заједнице средња и оцена је 

3,8 (оцене 0-5); 6) Могућност да модификација, као део развоја произво-

да, има негативан утицај на физичко стање културног добра је средња, а 

она зависи од приступа надлежних власти приликом одређених активнос-

ти на тврђави (сигнализација, покретне бине за концерте и фестивале), па 

је садашња оцена 3,6 (оцене 0-5). Могућност да модификација, као део 

развоја производа, има негативан утицај на стил живота и културне 

традиције локалне заједнице је средња и оцена је 4 (оцене 0-5). 

Укупна оцена субиндикатора за сектор менаџмента културних 

добара је 46,4 (максимално могућа је 60), што представља високу вред-

ност. Уколико се размотре оцене овог сектора може се видети да су ком-

паративне предности већином добиле високе оцене, док се у делу где до 

изражаја треба да дођу способности управљачких структура да ефективно 

користе културне ресурсе оцене крећу од средњих ка високим.  

Бачка тврђава је након изнетог поступка вредновања субиндика-

тора придружена ћелији М(1,3) што значи да поседује високу вредност 

индикатора културна значајност/робустност и велику тржишну привлач-

ност. Због овог показатеља је подесна за развој туризма на дестинацији и 

представља веома значајан елеменат туристичке понуде Бача. Субиндика-

тори указују да је тврђава подесна за развој културног туризма и да је 

објекат у добром физичком стању и да му нису потребни велики репара-

торски захвати, него више модификација спољног амбијента. Показују и 

потребу промоције како би се Бачка тврђава што боље укључила у регио-

налне и националне туристичке токове.  

 

Културни значај Турског хамама 

 

1) Естетска вредност је средња. Хамам је делимично порушен, али је 

сачуван део кубета над централном просторијом (Вујичић, 2007). Садаш-

ње купатило чине преостали зидови, неколико просторија са нешто посу-

да и видљивих трагова система мешања топле и хладне воде. Садашња 

средња оцена је 1,4 (оцене 0-2); 2) Хамам представља објекат чији је 

историјски значај велики јер на/у себи чува пуно драгоцених података. 

Он је историјски важна вишеслојна локација која осликава одређену 

историјску епоху, средња оцена је 1,6 (оцене 0-2); 3) Турско купатило 

поседује високу едукациону вредност, јер сведочи о кратком и нестабил-

ном  периоду  турске окупације и самом начину живота у том раздобљу 

(СДЕРОБ, 2009). У плану је изградња едукационог центра. Средња оцена 

је  2,0 (оцене 0-2); 4) Друштвена вредност турског купатила је важан 

фактор, јер га обилазе људи из различитих крајева, домаћи и страни тури-

сти различитих узраста. Средња оцена је 1,4 (оцене 0-2); 5) Турско купа-
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лило поседује високу научно-истраживачку вредност, због постојања 

пројекта „Векови Бача“  у  који је ово наслеђе укључено, средња оцена 2,0 

(оцене 0-2); 6) Турско купатило представља ретко културно добро у реги-

ону,  слику прошле епохе и њене културе,  јединствен локалитет у регио-

ну, средња оцена је 3,0 (оцене 0-3); 7) Турско купатило је репрезентатив-

но и привлачно за туристе, средња оцена је 3,4 (оцене 1-4). 

 

Робустност Турског хамама 

 

1) Осетљивост културног добра је прилична, јер се ради о локалитету 

који због своје старости и лошег одржавања није припремљен за обимније 

посете, па је средња оцена 1,6 (оцене 0-4); 2) Стање репарације је слабо и 

није довољно извршено. До сада није било обимнијих археолошких 

истраживања. Урађени су одређени конзерваторски радови да би се спре-

чило даље урушавање објекта. Хамам захтева конзервацију и израду заш-

титне конструкције, али то је предвиђено у другој фази пројекта „Векови 

Бача“. Средња оцена је 1,2 (оцене 0-4); 3) Постојање плана управљања 

културним добром. Управљање и маркетинг Турског хамама један је од 

подпројеката развојног пројекта „Векови Бача“ који се бави интегралном 

заштитом  културног наслеђа, средња оцена је 3,6 (оцене 0-5) („Векови 

Бача“, 2005); 4) Регуларни мониторинг и одржавање су слаби, тренутно 

су приоритет други објекти, садашња оцена је 2,4 (оцене 0-5); 5) Потен-

цијал у вези са инвестирањем у овај верски споменик културе постоји. 

Мултидисциплинарне активности у оквиру „Векова Бача“ обухватају и ту 

област . Реч је о „кишобран пројекту“ који је окренут ка стварању мреже 

сарадника у локалној средини, као предуслова за његову одрживост и у 

крајњем циљу самоодрживост („Векови Бача“, 2005).  Средња оцена је  

2,8 (оцене 0-5); 6) Могућност негативног утицаја великог броја посети-

лаца на физичко стање Турског купатила несумњиво постоји, и оправда-

на је, али до сада није било случајева деградирања од стране туриста, сре-

дња оцена је 1,0/ односно на животни стил и културне традиције локалне 

заједнице је средња , па је оцена 3,8 (оцене 0-5); 7) Могућност да моди-

фикација, као део развоја производа, има негативан утицај на физичко 

стање културног добра постоји, модификације без консултовања са архи-

тектама и историчарима могу веома лако уништити аутентичност објекта, 

средња оцена је 3,6; односно на стил живота и културне традиције 

локалне заједнице је такође реална али мала, оцена је 4,4 (оцене 0-5). 

Укупна оцена субиндикатора за сектор менаџмента културних 

добара је 39,2 (максимално могућа је 60), што представља осредњу вред-

ност (тачније релативно високу, јер се налази на самој граници). Уколико 

се размотре оцене овог сектора може се видети да су компаративне пред-

ности већином добиле високе оцене, док се у делу где до изражаја треба 
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да дођу способности управљачких структура да ефективно користе кул-

турне ресурсе оцене крећу од средњих ка високим.  

Турски хамам је након изнетог поступка вредновања субиндикатора 

придружен ћелији М(2,3) што значи да поседује осредњу вредност индика-

тора културна значајност/робустност и велику тржишну привлачност. Због 

овог показатеља је подесан за развој туризма на дестинацији и представља 

важан елемент туристичке понуде Бача. Субиндикатори указују да је хамам 

подесан за развој културног туризма, пожељно би било уз пратњу стручног 

лица (водича или кустоса). Даљим истраживањем субиндикатори указују да 

је објекат у лошем физичком стању и да су му потребни велики репаратор-

ски и рестаураторски захвати, као и модификација спољног амбијента. 

Пожељно би било и стално надгледање робустности од стране стручњака. 

На основу претходних ставки закључује се да је турско купатило погодно 

најпре за развој културно-историјског туризма, а потом археолошког тури-

зма, споменичког туризма, едукационог туризма итд. 

 

Културни значај Фрањевачког самостана 

 

1) Естетска вредност. Услед историјских дешавања, рушења, обнављања 

и дограђивања, самостанске грађевине нису архитектонски и стилски 

јединствене, што их естетски чини вредним. Представља мултикултурал-

но наслеђе које садржи романичко светиште, наос цркве Успења Богоро-

дице, готички звоник висок 45 метара, михрабску нишу и грађевине раног 

барока. (Вујичић, 2007). Очуван је, и јединствен фортификацијски обје-

кат, па је средња оцена 1,6 (оцене 0-2); 2) Фрањевачки самостан поседује 

историјску вредност која је значајна, објекат стар преко 800 година, 

једини манастир у Војводини који живи у континуитету од 12. века, гра-

ђевине из различитих периодика, средња оцена је 1,8 (оцене 0-2) (Vujović, 

et al., 2009); 3) Фрањевачки самостан поседује едукациону вредност која 

је изузетна захваљујући богатој ризници књига коју поседује. Поред 

књижевних дела манастир још поседује и италокритску икону сликара 

Диме из 1687. године и композицију „Тајна вечера“ у самостанској трпе-

зарији, барокни рад из 1737. године. Средња оцена је 1,8 (оцене 0-2); 4) 

Научно-истраживачка вредност самостана је висока због пројекта 

„Векови Бача“ у који је ово наслеђе укључено. Конкретна санација и 

мерљиви резултати се огледају у адаптацији дела самостана, за потребе 

формирања радионице за преветивну заштиту књиге; превентивна кон-

зервација сликарства, средња оцена је 2,0 (оцене 0-2); 5) Друштвена вред-

ност Фрањевaчког самостана је важан фактор, јер у овај манастир долазе 

људи из различитих крајева. Међу његовим зидинама окупљају се и дома-

ћи и страни туристи различитих узраста који комуницирају међусобно 

што доприноси њиховом бољем разумевању. Средња оцена је 1,4 (оцене 
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0-2); 6) Реткост на дестинацији. Фрањевачки самостан је једини очуван 

објекат културно-историјског наслеђа те врсте који егзистира на тлу Вој-

водине још од 12. века, средња оцена је 2,8 (оцене 0-3); 7) Репрезентати-

вност  Фрањевачког самостана је за људе који долазе из верских разлога 

несумњиво велика. Ако се посматра у смислу материјалних вредности, 

самостан и то може понудити, па је средња оцена 3,4 (оцене 1-4). 

 

Робустност Фрањевачког самостана 

 

1) Осетљивост Фрањевачког самостана је прилична пре свега због његовог 

амбијента који подразумева духовни начин живљења. Средња оцена износи 

2,4 (оцене 0-4) (Vujović, et al., 2009); 2) Стање репарације. Самостан је у 

својој дугој историји у више наврата обнављан. Темељито обнављање 

манастира, које му је дало и данашњи изглед, обављено је између 1734. и 

1745. године од стране фрањеваца (Винковић, 2006). У садашњем времену 

репарација је извршена активностима које су обухватиле конзервирање 

сликарства из превентивних разлога, пошто влага нагриза зидове, као и 

адаптирање дела самостанског простора, а у плану је рестаурација крова, те 

је садашња средња оцена 2,6 (оцене 0-4); 3) Постојање плана управљања 

културним добром. Покрајински Завод за заштиту споменика културе је 

2005. године покренуо развојни пројекат „Векови Бача”, а управљање и 

маркетинг  Фрањевачког самостана је један од кључних подпројеката, сре-

дња оцена је 3,8 (оцене 0-5) („Векови Бача“, 2005); 4) Регуларни монито-

ринг и одржавање се ради у извесној мери. Пошто је у питању духовни 

споменик, степен одржавања од стране фрањеваца је ограничен, док се 

институционалне акције на овом пољу  обављају  под окриљем „Векова 

Бача“. Оцена 3,2 (оцене 0-5); 5) Потенцијал у вези са инвестирањем  у овај 

верски споменик културе постоји, мултидисциплинарне активности у окви-

ру „Векова Бача“ обухватају и ту област. Средња  оцена је 2,8 (оцене 0-5); 

6) Могућност негативног утицаја великог броја посетилаца на физичко 

стање Фрањевачког самостана свакако постоји, и оправдана је због осет-

љивости манастирских реликвија, а затим мира и реда који влада у манас-

тирима али до сада није било случајева деградирања од стране туриста, 

средња оцена је 2,0; односно на животни стил и културне традиције 

локалне заједнице је средња , па је оцена 3,4 (оцене 0-5); 7) Могућност да 

модификација, као део развоја производа, има негативан утицај на физич-

ко стање културног добра постоји, модификовања без консултације са 

архитектама и историчарима могу веома лако уништити аутентичност обје-

кта средња оцена је 3,6; односно на стил живота и културне традиције 

локалне заједнице је такође реална али средња, оцена је 3,4 (оцене 0-5). 

Укупна оцена субиндикатора за сектор менаџмента културних 

добара је 42 (максимално могућа је 60), што представља високу вредност. 
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Уколико се размотре оцене овог сектора може се видети да су компарати-

вне предности већином добиле високе оцене, док се у делу где до изража-

ја треба да дођу способности управљачких структура да ефективно корис-

те културне ресурсе оцене крећу од средњих ка високим.  

Фрањевачки самотан је након изнетог поступка вредновања 

субиндикатора придружен ћелији М(1,3) што значи да поседује високу 

вредност индикатора културна значајност/робустност и велику тржишну 

привлачност. Због овог показатеља је подесан за развој туризма на дести-

нацији и представља веома значајан елеменат туристичке понуде Бача. 

Субиндикатори указују да је самостан подесан за развој културног туриз-

ма, пожељно би било уз пратњу стручног лица (монаха или кустоса). 

Даљим истраживањем субиндикатори указују да је објекат у добром 

физичком стању и да му нису потребни велики репараторски захвати, 

него модификација спољног амбијента. Даљи субиндикатори указују на 

потребу за промотивним активностима како би се Фрањевачки самостан 

што боље укључио у туристичке токове у Војводини и Србији.  

 

Закључак 
 

Туристичка вредност наслеђа у Бачу огледа се у вековном сусрету 

истока и запада управо на овом простору, који је одувек имао велики 

знчај. Главне предности Бача засноване су управо на прожимању његовог 

културног наслеђа и целокупног амбијента насеља, у коме се налазе поје-

диначни објекти (Тврђава, Хамам, Самостан). Чињеница да ће се Бач у 

догледно време наћи на листи под заштитом УНЕСКО-а као први такав 

споменик културе у Војводини значајна је и са аспекта развоја туризма. 

Бројни су примери културно историјских целина у свету који су ту чиње-

ницу искористили за привлачење већег броја туриста и свеукупног развоја 

туризма. Културно наслеђе града Бач је вредно сведочанство које доку-

ментује историјски развој ове специфичне области у овом делу Европе. 

Повезивање ових објеката у један интегралан туристички производ, тзв. 

дифузни музеј где ће сваки локалитет представљати део јединственог 

музеја на отвореном је прилика да се и култура искористи као средство за 

представљање идентитета. Ако Тврђава, Хамам и Самостан својим при-

мером покажу да се улагање у културу итекако исплати, кад се томе прис-

тупи озбиљно и на један тржишно оријентисан начин, резултати и ефекти 

таквог приступа ће говорити сами за себе.  

 

Захвалница 
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ТOURIST VALORIZATION OF CULTURAL HERITAGE IN BAČ 
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* Novi Sad University – Faculty of Natural and Mathematics science 
 
Abstract: In Bač on a geographically small area of a few square kilometers there are 
three monuments of culture (Fortress, Franciscan monastery and Turkish hammam), 
which are valuable testimony to the times in which they were built, and with appropri-
ate valorization they can be used as resources in the development of cultural tourism in 
this region, and thereby strengthen the position of Vojvodina in Serbia's tourist offer. 
For this reason it is necessary to point out the possibilities of valorization of these sites 
depending on their attractiveness, artistic quality and other values. Putting Bač to the 
list of UNESCO will significantly contribute to better quality promotion of its cultural 
and natural heritage at regional, European and international level. 
 
Key words: Bač, fortress, monastery, hammam 
 

Introduction 
 

Bač is one of the oldest towns in Vojvodina with a glorious past, un-
fairly overlooked in the maelstrom of the past centuries. Thanks to the oblivion 
of modern society, its historic area is preserved, and each monument is insepar-
able from the history which it has witnessed and also from the environment 
where it is situated, which provides opportunities for the development of cur-
rent forms of tourism, especially cultural. (International Charter, 1964). 

The first records of this settlement date back to the time of Emperor 
Justinian. Arrival of the Hungarians to the Pannonian Plain in the year 896 in-
dicates that new historical conditions and relations are established, and in sub-
sequent centuries Bač has become an important historical place, mostly under 
the rule of the Hungarian kings. During the Arpad dynasty, Bač became not 
only a religious center for archbishops, but also the city where the royals and 
rulers come to conferences, meetings and gatherings (Vujičić, 2007). Arab 
geographer Al-Idrisi marked the Bač in his world maps from 1154, describing 
it as a famous and large settlement. Bač was evidently a prominent place in the 
Middle Ages.  

                                                 
1 Correspondence to: bericdejan@gmail.com 
 

 338.486.4  
УДК 338.483.12:726 (497.113)  



Collection of Papers – Faculty of Geography, University of Belgrade 59 
 

 

206 

During this period, cultural monuments were built, which are of great 
importance in the Republic of Serbia: Bač medieval fortress (14th century, the 
oldest fortress in Vojvodina); Franciscan monastery in Bač (13th century, orig-
inally built by the monk-knight order of Templars); Turkish Bath – Hammam 
(Bač fell into Turkish hands in 1526, Hammam dates from this period and is 
one of the best preserved Oriental monuments in this region). The city of Bač 
with its environment was added in 2010. to the preliminary list of World Cul-
tural and Natural Heritage of UNESCO. The Bač sites are valuable tourist po-
tentials that can be activated and used as a means of developing cultural tour-
ism (Berić et al., 2010). 
 

Research objectives and methodology 
 

Cultural tourism means the movement of people, which is caused by 
cultural attractions outside their usual place of residence, with the intention of 
collecting new information and experiences to meet their cultural needs (Ri-
chards, 1997). When planning the development of tourism products in cultural 
tourism (which include churches, monasteries and fortress) it is important to 
evaluate the natural and cultural attractions at the destination, as well as the 
benefits of staying at the destination, while respecting the principles of sustain-
able tourism development (Hadžić, 2005). In this research the objectives of 
tourist valorization were to collect information (attitudes) about cultural herit-
age in Bač, as well as to determine it’s appeal to the tourist market, as well as 
which of its features can be used to form a tourism product and to determine its 
cultural significance, and possibilities for strengthening the positions on the 
market of cultural tourism. 

 
Hilary du Cros method of tourist valorization 

 
In the field of tourism, there is no explicitly defined method of valori-

zation. On the other hand, it is often a sublimate of methods used in other 
scientific fields and adapted for tourist purposes. The essence of tourist valori-
zation is to establish the existing state of resources, and through the assessment 
of their value set up the objectives and realistic possibilities for tourism devel-
opment, and then subsequently, the merits estimates of putting the proposals 
for determining the special protection of certain resources or the entire space, 
realizations of possible solutions for the protection, assessment of investment 
activities and opportunities of tourist turnover (Čomić and Pjevač, 1997). 

Hilary du Cros (Cros, 2000) introduced cultural−tourist subindicators 
in the process of valorization of tourist destinations and the extent of their grad-
ing, specially for the tourist sector and specially for the sector of cultural herit-
age management. She also introduced subindicators for evaluating the robust-
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ness of a cultural good in terms of being sensible to a large numbers of visitors. 
For the purposes of this paper her valorization is somewhat modified and 
adapted to the valorization of cultural goods in Bač. 

In the tourist sector, the market attractiveness of cultural goods and fac-
tors important for the design of a tourist product are evaluated and in the sector 
of management of cultural goods, two elemenst are being evaluated, the cultural 
significance and robustness. Each subindicator is separately evaluated with 
grades from 0 to 5, the highest individual grade for some subindicators can be 
less than 5, then the grades summarize and provide a summary evaluation for 
each sector. Based on the conducted analysis, „market attractiveness/robustness 
matrix” consisting of 9 cells is set up and marked with M (i,j), (i,j=1,2,3). For 
every cultural asset it is determined to which cell it belongs, depending on the 
grade that it was previously assigned in the process of evaluation. 

 
Research results 

 
In this paper, by using the interview technique, we collected and pre-

sented the grades for the Bač Fortress, the Franciscan monastery and the Tur-
kish hammam for different sectors and subindicators (tourism symbols, the 
possibilities for development, the state of tourism planning, management, etc.) 
based on the responses of different profiles of respondents. To partially avoid 
subjectivity, this particular research was conducted on a sample of 5 experts 
from different areas relevant to this study, namely, 1 tourism manager, 1 geo-
grapher, 1 archaeologist-conservator, 1 tourist guide and 1 director of a tourism 
organization. Also, within this sample, the questioned experts are from differ-
ent regions – Bač, Vranje, Mladenovac, Šabac, Novi Sad. Interviews were con-
ducted during the month of April in 2011. During the process of choosing the 
representative sample, special attention was made to be sure that all experts 
possess the awareness and knowledge about Bač’s heritage sites, and that they 
visited it at least once in last 5 years. Based on their answers and grades on 
subindicators, the average mark of each subindicator for the complex is made, 
so the realistic value of tourist attractiveness of these sites is gained.  

 
Cultural heritage in Bač - tourist sector 

 
Market attractiveness of Bač fortress 
  

The ambience of the fortress is unique in Vojvodina. The fortress is one 
of a kind because of its typical lowland character. It is surrounded by river Mos-
tonga meander, which after building the DTD canal is drained, and now under-
mines its environment (Kovjanić, 2003). A lot has been done on the arrangement 
of the fortress - the reconstruction of Donjon tower and gate Siljak is finished, 
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the grasslands are beeing regulated. After the implementation of planned activi-
ties, the ambient will be complemented, and the current grade is 4.2. 

 
Таble 1. - The evaluation of tourist sector of cultural heritage in Bač 

Subindicators (grades 0−5) Fortress Hammam Monastery 
Ambience 4.2 

(5,4,4,4,4)
3.6 
(4,4,3,4,3)

4.6 
(5,5,4,4,5) 

Well-known outside the local area 3.8 
(3,5,4,4,3)

2.8 
(2,5,2,2,3)

3.0 
(3,4,2,3,3) 

Important national symbol 3.8 
(3,5,3,5,3)

2.4 
(2,3,0,4,3)

2.8 
(2,3,1,5,3) 

Evocative place 5.0 
(5,5,5,5,5)

4.8 
(4,5,5,5,5)

4.6 
(5,3,5,5,5) 

Different from other nearby cultural 
assets 

4.6 
(4,5,4,5,5)

4.4 
(3,5,4,5,5)

4.6 
(4,5,4,5,5) 

Attractive for special purposes 4.6 
(5,5,4,5,4)

3.4 
(3,5,2,4,3)

3.2 
(4,0,3,4,5) 

Complementary to other tourism 
products 

4.4 
(4,5,4,5,4)

4.2 
(4,5,3,5,4)

3.8 
(4,3,3,5,4) 

Tourist activity in the region 2.8 
(3,3,2,3,3)

2.2 
(2,3,1,2,3)

1.6 
(2,0,1,2,3) 

Associates with culture 4.6 
(5,4,5,5,4)

4.4 
(5,4,4,5,4)

3.6 
(5,0,4,5,4) 

Accessibility of cultural good 3.6 
(4,2,4,4,4)

3.6 
(4,2,4,4,4)

3.4 
(3,4,2,4,4) 

Transportation from population center 1.8 
(2,2,1,1,3)

1.8 
(2,2,1,1,3)

2.0 
(2,3,1,1,3) 

The proximity of other cultural goods 2.8 
(2,3,3,3,3)

2.8 
(2,3,3,3,3)

2.8 
(2,3,3,3,3) 

Service availability 3.2 
(3,2,4,4,3)

2.6 
(3,2,2,3,3)

3.2 
(3,4,3,3,3) 

TOTAL SCORE 49.2 43.0 43.2 
 

Bač fortress is well known outside the local area, and in previous pe-
riod was the subject of school trips, visits of cultural tourism tourists and scien-
tists, but in recent years efforts are being made for better promotion. A contri-
bution to this is given with the project "Centuries of Bač" which has had 33 
presentations until today at home and abroad, but also significant participation 
at fairs of TO Bač ("Centuries of Bač", 2005). The grade is for now 3.8. 

Fortress has some potential to become an important national symbol. 
Putting Bač on a preliminary list of world heritage of UNESCO, will make it 
stand out from other heritage sites in our country. The grade is 3.8. 

An interesting story can be told about the Bač fortress. From the time 
of its creation centuries have undergone marked by numerous events, destruc-
tions and renewals (Kovjanić, 2003). It may be interesting to domestic and for-
eign visitors, especially the Hungarians since Bač had great significance when 
it was located within the Hungarian state. Taking all this into consideration, the 
given grade is 5.0. 

Bač Fortress has certain features that clearly differentiate it from other 
cultural goods. This is a typical lowland fortress, and until the drying up of the 
meander of Mostonga it was a fortress on the island, and today we can say that it 
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is a "fortress in the swamp." It represents a unique example of a medieval fortress 
with elements of french gothic style, and traces of the Renaissance and later pe-
riods. In our country it is a unique cultural object, so it gets the grade 4.6. 

The fortress is attractive for special purposes, as an authentic ambient 
provides an opportunity for organizing and holding various manifestations and 
special events. Since 2003 the "European Heritage Days" are traditionally held 
in the Bačka fortress, and in 2008 here the main opening ceremony in our 
country was held (performances, concerts, fighting knights) (Kovjanić, 2003). 
The possibilities are even greater, and for now the grade is 4.6. 

Bač Fortress has a high degree of complementarity with other tourist 
products at the destination. In addition to cultural tourism whose further devel-
opment is logical due to the dominant cultural character of the destination, the 
possibilities for the development of event tourism, but also nautical, hunting 
and fishing tourism are high. In immediate surroundings there are rich hunting 
grounds (Karadjordjevo, Ristovaca, Plavna, Bodjanski rit, Mostonga-pond), 
vicinity of the lake Provala, and the Danube, the most important european 
transport corridor (Vujičić, 2007). All this contributes to the complexity of the 
destination, and the given grade is 4.4. 

Tourist activity in the region is present to some extent, but does not 
match the destination posibilities. The mentioned project "Centuries of Bač" 
played an important role not only in terms of protection and reparation of the 
fort, but also in the increasing of number of tourists. The role of the tourist or-
ganization of Bač is inportant, dealing with promotional activities, but whose 
resources are quite limited ("Centuries of Bač", 2005). Grade 2.8 is assigned. 

The fortress is associated with culture, due to the fact that it is on the 
national list of cultural goods of great importance, and is graded with 4.6. 
Bač Fortress – factors important for design of tourist product 

Access to Bač fortress is satisfactory. It is more convenient from the 
settlement, because of the possibility of parking and a nicer experience of the 
fortress. The grade is 3.6 (grades 0-4). 

Transportation from the center of population to the fortress of Bač can 
be estimated as solid. One possibility is transport by cars within and outside the 
municipality, and other is public transport by buses from the emissive center to 
the municipality. Current grade is 1.8 (grades 0-3). 

In the vicinity of the Bač fortress there are more cultural and historical 
monuments. The nearest one to the fort is the Turkish hammam from the 15th 
century, only 150 m away, and the Franciscan monastery not far from the Bač 
city center. The orthodox monastery from the 15th century is located in the 
neighboring settlement Bodjani. There are some other tourist attractions in the 
surrounding area (the Danube, lake Provala, hunting grounds, etc.), so it is 
graded with 2.8 (grades 0-3) (SDEROB, 2009). 
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Service benefits. At the entrance to the suburb a parking was built with 
6 places for buses and this meets the current needs. This location was chosen 
because of the planned construction of the visitors' center nearby. Informations 
about the fort are available in TO Bač, and on the Internet (TO Bač web site, 
Bač municipality web site and others). Roads are not at a level that is appropri-
ate for serious development of tourism, but for the current tourist demand they 
are sufficient. Other service benefits need to be developed simultaneously. The 
grade is 3.2 for now (grades 0-5). 

The total score of subindicators for the tourist sector is 49.2 (maximally 
possible is 60), i.e. the market attractiveness of Bač fortress is high (low attrac-
tiveness 0-20, medium attractiveness 21-40, high attractiveness 41-60). 
 
Market attractiveness of Turkish hammam 
 

Hammam is located in a natural ambient, away from noisy and polluted 
urban environment, and makes one ambient with the fortress (Kovjanić, 2003). 
Grass around hammam is regularly mowed and kept neat. Hammam’s am-
bience violates a house that partly relies on it. This house would have to be 
purchased and demolished, or architecturally refurbished. The current grade is 
3.6 (grades 0−5). 

Turkish Hammam is somewhat known outside the local area. It is the 
origination of excursions and professional visits that contribute to the inform-
ing about its existence, the grade is 2.8 (grades 0−5). 

Turkish hamam with its importance can not be represented as an im-
portant national symbol, and the average grade is 2.4 (grades 0−5). 

An interesting story can be told about the Turkish hammam, the time 
when it was built, the culture to which it belonged, the purpose for which it was 
used, the methods of operation, so the average grade is 4.8 (grades 0−5). 

Turkish hammam has certain attributes that clearly differentiate it 
from the surrounding cultural goods, it is the only facility of its kind in Vojvo-
dina and a valuable and rare evidence of the presence of the Ottomans and their 
culture in this area, so it is graded with 4.4 (grades 0−5) (SDEROB, 2009). 

Turkish hammam is somewhat appealing to special needs. There is a 
proposal for the demolition of the house next to it, so that the space could be 
used for an educational center ("Centuries of Bač", 2005). It would deal with 
"the eastern cult of water", where visitors learn about the function of certain 
rooms, ritual acts, and other. The average grade 3.4 is given (grades 0−5). 

Turkish hammam is complementary to other products at a destination, 
it can fit in various forms of tourist movements, so it gets the grade 4.2 (grades 
0−5). Tourist activity in the region is modest, and it obtaines the grade 2.2 
(grades 0−5). 
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Destination is associated with the culture, as it represents the record of 
the Ottoman presence and culture in the region of Vojvodina. As a rare and 
valuable cultural heritage, it was placed under state protection as a cultural 
good of great importance. The grade is 4.4 (grades 0−5). 
 
Turkish hammam – factors important for design of tourist product 
 

 Access to Turkish bath is satisfactory. The Turkish hammam is access-
ible from the direction of Bač suburbs and is located near the Fortress, approx-
imately 150 meters away. It can be easily reached by an asphalt road from the 
center of Bač. The hammam is located near the parking area. Grade 3.6 is as-
signed (grades 0-4). 

Transport to the Turkish hammam is facilitated, and since it is very 
close to the fortress, explanation for this subindicator is identical to the one for 
the fortress and grade 1.8 is given (grades 0-3). 

In the vicinity of the Turkish hammam there are other cultural and his-
torical monuments (Bač fortress, Franciscan monastery, Bodjani monastery), as 
well as hunting ground Plavna, the river Danube, and other cultural and tourist 
attractions, the current grade is 2.8 (grades 0-3) (Kovjanić, 2003). 

Service facilities such as parking, marked paths to cultural goods, re-
freshments, access to informations are adequate, but there are still plenty of 
room for improvement. The grade is for now 2.6 (grades 0-5). 

The total score of subindicators of the tourist sector is 43, i.e. the level 
of market attractiveness of the Turkish hammam is high. 
 
Market attractiveness of Franciscan monastery 
 

The ambience of Franciscan monastery is good, and the monastery fits 
nicely with it. Located in the center of Bač (in one of the former islands, 
formed by river Mostonga), nicely decorated with lots of greenery, the sur-
rounding area is paved and well-settled into the urban environment. Residential 
architecture is largely authentic without the elements that violate the surround-
ing environment of the Pannonian settlement. Lighting is elementary as in most 
other communities and should be improved around the monastery, in order to 
be better highlighted, the grade is 4.6 (grades 0−5). 

The monastery has not reached the level of recognition in the previous 
development that responds to the importance and value that it holds, it is not so 
well-known outside the local area, which referrs to the municipality of Bač, 
and the neighboring municipalities, so it gets the grade 3,0 (grades 0−5). 

The monastery, as the other objects of the Catholic church in Serbia, is 
not an important national symbol, and the given grade is 2.8 (grades 0−5). 
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An interesting story can be told about the Franciscan monastery, which 
includes its origin from medieval times, turbulent and interesting history, dur-
ing which it was crossing into the possession of the Templar knights, the Fran-
ciscans, the Turks ... Its existence, lasting more than 800 years, recommends it 
as a very evocative place, so it is graded with 4.6 (grades 0−5) (Vujović, et al., 
2009). The monastery has certain characteristics that differentiate it clearly 
from other cultural goods. The beauty and importance are somewhat derived 
from its architectural and artistic value, i.e. interlacing of Romanesque, Gothic, 
Baroque and details of Islamic art. Certainly a high importance is given to the 
treasury, library, paintings and sculptures inside the monastery (Vujičić, 2007). 
Also the fact that this is the only monastery in Vojvodina, which exists conti-
nuously from 12th century affects the grade, which is currently 4.6 (grades 
0−5). The Franciscan Monastery has some potential for special needs, which is 
reflected in the position to become a place for overnight stay, that certain 
rooms therein could be used for educational programs, and obtaines grade 3.2 
(grades 0−5). 

The monastery has a significant degree of complementarity with other 
tourist products at a destination, especially when it comes to the monastery 
Bođani, as in a relatively narrow field are two very important cultural and his-
torical monuments belonging to different religions. We should also mention the 
lake Provala, five hunting grounds, Bački Petrovac with rich ethnic heritage of 
the Slavs... The current grade is 3.8 (grades 0−5) (Vujović, et al., 2009). 

Tourist activity in the region is not very high, as it is surrounded by a 
number of monasteries of other religious denominations (e.g. the monasteries 
on Fruska gora mountain) frequent visited by many tourists. Major role in 
achieving tourist activity has Tourist organization of Bač, Bač municipality, 
Provincial institute for protection of cultural heritage. The monastery was not 
adequate for visits earlier, but these institutions have contributed to tourist ac-
tivities within the municipality. Tourist activity is still relatively weak, so it is 
graded with 1.6 (grades 0−5). 

Destination is highly associated with culture, has received confirma-
tion from the relevant ministry that it is a cultural good of great importance, the 
grade is 3.6 assigned (grades 0−5). 
 
Franciscan monastery – factors important for design of tourist product 
 

Access to the Franciscan monastery is good, it is accessible from the 
center of Bač, i.e. located near the medieval town square and the municipality 
of Bač. Parking spaces are well planned and paved, there is a possibility of 
parking in front of the monastery or in the square near the municipality, the 
grade is 3.4 (grades 0-4). 
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Transportation from the center of population to the Franciscan monas-
tery is easier, although the network of bus departures could have been much 
better. Transport is taking place by cars inside and outside the municipality, or 
by private bus companies from emissive center to municipality. Bicycle path 
"EuroVelo 6" passes through the municipality of Bač in the length of 43km 
(Vinković, 2006). Bike tourists on their way through the municipality visit Bač 
too, and thus the convent, the grade is for now 2.0 (grades 0-3). 

Nearby is the monastery Bodjani which is now in very good shape, also 
the lake Provala, the largest beach in the municipality of Bač, and five hunting 
grounds. Surrounding of the Danube is becoming popular for photo safaris and 
holidays in unspoiled nature. Bačko Novo Selo is the place where the interna-
tional Danube regate takes place. In the neighboring municipality of Odzaci the 
most famous event is the "Tamburica fest" in Deronje. Grade 2.8 is assigned 
(grades 0-3). 

Service facilities such as parking, marked paths to cultural good, re-
freshments, access to informations are adequate, but there is still plenty of room 
for improvement. TO Bač in 2004, through the Provincial secretariat of economy 
has provided funds for tourist signs, and the main accesses to Bač from neighbor-
ing areas and municipalities were covered. However, the signaling is not suffi-
cient, and a project is developing for the construction of additional tourist signs 
("Centuries of Bač", 2005). Average grade is 3.2 (grades 0-5). 

The total score of subindicators of the tourism sector is 43.2 (maximal-
ly possible 60), or the level of market attractiveness of the Franciscan monas-
tery is high (i.e. relatively high, as it is on the border). 
 
Cultural heritage in Bač - management of cultural goods sector 
 
Cultural significance of Bač fortress 
 
 Aesthetic value. Today's fortress does not look like as it did in the time 
of bishop Varadi ("golden age" of the fortress, the end of the 15th century). 
Varadi brought the culture of the renaissance in this city, wanted to his town be 
not only strong, but also beautiful (Vinković, 2006) . But, the present remains 
keep elements of high aesthetic value too. Discovery and excavation of renais-
sance bathroom, as well as reconstruction of the gate Siljak and Donjon tower, 
from which the graffiti are removed impact on the current grade which is 2.0 
(grades 0-2). 
 Historic value of fort is high. Bač always had a special status in the 
defense of the Danube. Famous Turkish writer and traveler Evliya Çelebi often 
described it in his travels. Bač was a royal city with many functions, political 
and administrative center, cultural and religious center (Vujičić, 2007). There is 
no place in this part of Serbia in which the multiple layers of history are so vis-
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ible. Factors that influenced that Bač lost its former importance in the same 
time contributed to the preservation of heritage, so the grade is 2.0 (grades 0-2). 
 
Таble 2. - The evaluation of management of cultural goods sector in Bač 

Subindicators (grades 0−4) Fortress Hammam Monastery 
Aesthetic value 2.0 

(2,2,2,2,2)
1.4 
(2,1,1,2,1)

1.6 
(2,1,1,2,2) 

Historical value 2.0 
(2,2,2,2,2)

1.6
(2,2,1,2,1)

1.8 
(2,1,2,2,2) 

Educational value 2.0 
(2,2,2,2,2)

2.0
(2,2,2,2,2)

1.8 
(2,1,2,2,2) 

Scientific value 2.0 
(2,2,2,2,2)

2.0 
(2,2,2,2,2)

2.0  
(2,2,2,2,2) 

Social value 1.6
 (1,1,2,2,2)

1.4 
(1,1,1,2,2)

1.4  
(1,1,1,2,2) 

Rareness of the cultural good 2.8 
(3,2,3,3,3)

3.0 
(3,3,3,3,3)

2.8  
(3,2,3,3,3) 

Representativeness 4.0 
(4,4,4,4,4)

3.4 
(3,4,3,4,3)

3.4 
(3,3,3,4,4) 

The sensitivity of the cultural good 2.6 
(2,3,3,2,3)

1.6 
(2,0,2,2,2)

2.4 
(2,2,2,2,4) 

Reparation status 2.6 
(3,3,3,3,1)

1.2 
(1,1,1,3,0)

2.6 
(2,3,2,3,3) 

Management plan 4.2 
(4,5,5,3,4)

3.6 
(3,5,3,3,4)

3.8  
(3,5,4,3,4) 

Regular monitoring and maintenance 3.6 
(4,4,3,3,4)

2.4 
(2,3,2,2,3)

3.2  
(3,3,3,2,5) 

Potentials for investments 4.0 
(5,4,3,3,5)

2.8 
(3,4,2,2,3)

2.8  
(3,1,3,3,4) 

Possibility of negative impact of visi-
tors to the physical state of site 

1.6  
(1,2,2,1,2) 

1.0  
(1,1,1,1,1) 

2.0  
(1,2,2,1,4) 

Possibility of negative impact of visi-
tors to the local community 

3.8  
(4,5,2,4,4) 

3.8  
(4,5,2,4,4) 

3.4  
(4,2,2,4,5) 

Possibility of negative impact of modif. 
to the physical state of site 

3.6  
(3,5,4,4,2) 

3.6  
(2,4,4,4,4) 

3.6  
(3,5,4,4,2) 

Possibility of negative impact of modif. 
to the local community 

4.0  
(5,5,4,4,2) 

4.4  
(5,5,4,4,4) 

3.4  
(5,2,4,4,2) 

TOTAL SCORE 46.4 39.2 42.0 
 
Bač Fortress has a high educational value. It is the subject of the pupil 

and professional excursions, and its educational value will be increased by 
opening the tower within will be a museum setting as well as multimedia hall 
for holding different lectures and therefore justifies its grade which is 2.0 
(grades 0-2) (Kovjanić, 2003). 

The social value of Bač fortress in recent years has increased, but it 
takes still a lot of work on the inclusion of fortress in new social activities to 
attract as many visitors, so the current grade is 1.6 (grades 0-2). 

Scientific value of the fort is large due to its involvement in the "Centu-
ries of Bač" project. It is the subject is of interest for many experts in the fields 
of architecture, history, archeology. Museum of Vojvodina has a great interest 
in this locality, and for the protection and conservation of this cultural good the 
Provincial Institute for Preservation of Cultural Heritage is in charge, which 
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established a partnership with the Territorial Pact from Palermo "Alto Belice 
Corleonese", a recording of fortress using special methods was made, and it 
obtains the grade 2.0 (grades 0-2). 

Bač Fortress is a rare cultural good in the country, and in the region al-
so. Bačka fortress is a unique example of "water city", built on marshy left 
bank of the Danube, while all other fortresses on the Danube in Serbia, are lo-
cated on the right bank and tell the story of the defense of the Danube from that 
side (Roman limes), and the grade is 2.8 (grades 0-3). 

The contribution of Bač fortress to the representativeness of the muni-
cipality is high because Bač fortress is significant symbol of this municipality 
and deserves grade 4 (grades 1-4). 
Robustness of Bač fortress 

The sensitivity of the cultural good is not large, it can receive a certain 
number of visitors, who are familiar with the ethical code of conduct. With the 
opening of the tower, a group of 15 people will be able to go to the lookout 
point, which justifies the grade of this subindicator which is 2.6 (grades 0-4). 

Given that the project "Centuries of Bač" included protection of the 
fortress and that in the end of 2010 the first phase was completed, we can say 
that reparation is still ongoing and that currently it is realized part of the 
project, and grade is 2.6 (grades 0-4) ("Centuries of Bač", 2005). 

Institute for the Protection of Cultural Monuments and the Municipali-
ty of Bač have a plan for further development of the fort, which is an integral 
part of the "Centuries of Bač" project and the given grade is 4.2 (grades 0-5) 
("Centuries of Bač", 2005). 

Regular monitoring and management are present, but not sufficiently, 
so as to arrive at the monitoring by archaeologists who carry out the excava-
tion, and interested individuals from the local community (Kovjanić, 2003). 
There is no safeguard of the fortress, but it is daily visited by the police. All 
this justifies the grade 3.6 (grades 0-5). 

The potential for ongoing investment and consultation of key stake-
holders is good, and investment should be done carefully in accordance with a 
development plan of the fortress. List of partners for the project             "Centu-
ries of Bač" is open for joining the institutions and individuals interested in in-
vesting. In accordance with that grade is 4 (grades 0-5). 

The possibility of negative impact of a large number o f visitors to the 
physical condition of the fortress is high, which includes grade of 1.6 (grades 
0-5), while the possibility of negative impact of a large number of visitors to 
the lifestyle and cultural traditions of local communities is medium, so the 
grade is 3.8 (grades 0-5). 

The possibility that modification, as part of product development has a 
negative impact on the physical condition of cultural good is medium, and de-
pends on the approach of the competent authorities in certain activities on the 
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fort (signaling, movable stage for concerts and festivals), and the current grade 
is 3.6 (great possibility 1, medium 2-4, and small possibility 5), i.e. on the life-
style and cultural traditions of the local community is also medium, and the 
grade is 4 (great possibility 1, medium 2-4, and small possibility 5) 

Aggregate grade of Bač fortress management sector is 46.4 (maximally 
possible is 60). If the grades of this sector are considered, which represents 
high value it can be seen that the comparative advantages mainly received high 
marks, while in section where should be expressed the abilities of management 
structures to effectively use natural and cultural resources grades are from me-
dium to high.  

Bač fortress is after the evaluation process stated above, associated to 
the cell M (1,3) which means it has a high value of the indicators cultural signi-
ficance/robustness and high market attractiveness. This leads to the conclusion 
that Bač fortress is suitable for development of tourism at the destination, and 
represents an important element of Bač tourist offer. Subindicators are showing 
that the fortress is suitable for the development of cultural tourism, that it is in 
good physical condition and that it does not need a reparation procedures, but 
rather the modification of the external environment. The need for promotional 
activities is also present, in order to Bač fortress be better involved in regional 
and national tourism trends. 

 
Cultural significance of Turkish hammam 
 

Aesthetic value is the medium. Hammam has been partially demo-
lished, but it is preserved the part of dome over the central room (Vujičić, 
2007). The current bathroom consists of the remaining walls of several rooms, 
with some pots, and visible traces of system for mixing fhot and cold water. 
The current grade is 1.4 (grades 0-2). 

Hammam is the object of high historical significance because boasts a 
lot of valuable informations. It is historically important multilayer location that 
reflects a particular historical epoch, the grade is 1.6 (grades 0-2). 

Turkish hammam has a high educational value, as witness of a short 
and unstable period of Turkish occupation and the very way of life at that time 
(SDEROB, 2009). It is planned to construct an educational center. Average 
grade is 2.0 (grades 0-2). 

The social value of the Turkish hammam is an important factor, be-
cause people from different areas are visiting it, local and foreign tourists of 
different ages. Grade 1.4 is given (grades 0-2). 

Turkish hammam has high scientific value, because of the existence of 
the "Centuries of Bač" project in which this legacy is included, so the grade is 
2.0 (grades 0-2). 
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Turkish hammam is a rare cultural good in the region, the picture of 
the past epoch and its culture, a unique site in the region, and obtains grade 3.0 
(grades 0-3). 

Turkish Bath is representative and attractive to tourists, so grade 3.4 is 
given (grades 1-4). 
 
Robustness of Turkish hammam 
 

Sensitivity of cultural good is considerable, this is a location that be-
cause of its age and poor maintenance is not prepared for a more extensive visit 
and the grade is 1.6 (grades 0-4). 

State of reparation is poor and has not done enough. There have been 
no more extensive archaeological research yet. In order to prevent further col-
lapse of the building, certain conservation work has been done. Hammam re-
quires conservation and development of protective constructures, but it is 
planned in the second phase of the project "Centuries of Bač". Grade 1.2 is as-
signed (grades 0-4). 

The existence of management plan for cultural good. Management and 
marketing of Turkish hammam is one of the sub-projects within "Centuries of 
Bač" main project, which deals with the overall protection of the cultural herit-
age, grade 3.6 is obtained(grades 0-5) ("Centuries of Bač", 2005). 

Regular monitoring and maintenance are poorly, the current priority 
are other objects, the current grade is 2.4 (grades 0-5). 

Potential related to investment in this religious monument exists. Multi-
disciplinary activities in the "Centuries Bač" project include that area too. It is an 
"umbrella project" that is oriented towards creating a network of associates in the 
local environment as a precondition for the sustainability and ultimately to self-
sufficiency ("Centuries of Bač", 2005). The grade is 2.8 for now (grades 0-5). 

The possibility of negative impact of a large number o f visitors to the 
physical condition of the fortress undoubtedly exists, and it is justified, but 
there have been no cases of degradation by the tourists so far, the grade is 1.0 
(grades 0-5), while the possibility of negative impact of a large number of visi-
tors to the lifestyle and cultural traditions of local communities is medium, so 
the grade is 3.8 (grades 0-5). 

The possibility that modification, as part of product development has a 
negative impact on the physical condition of cultural good exists, modifications 
without consulting with architects and historians can easily destroy the authen-
ticity of this object, so the grade is 3.6, i.e. on the lifestyle and cultural tradi-
tions of the local communities is also real but small, and the grade is 4.4 (great 
possibility 1, medium 2-4, and small possibility 5) 

Aggregate grade for Turkish hammam management sector is 39.2 
(maximum possible is 60). If the grades of this sector are considered, which 
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represents medium value (namely relatively high, as it is on the limit) it can be 
seen that the comparative advantages mainly received high marks, while in sec-
tion where should be expressed the abilities of management structures to effec-
tively use natural and cultural resources grades are from medium to high.  

Turkish hammam is after the evaluation process stated above, asso-
ciated to the cell M (2,3) which means it has a medium value of the indicators 
cultural significance/robustness and high market attractiveness. This leads to 
the conclusion that Turkish hammam is suitable for development of tourism at 
the destination, and represents an important element of Bač tourist offer. Sub-
indicators are showing that the hammam is suitable for the development of cul-
tural tourism, preferably accompanied by a qualified person (guide or curator). 
Further, subindicators shows that hammam is in bad physical condition ,and 
that it needs quite big reparation procedures, and modification of the external 
environment It would be desirable also constant monitoring of robustness by 
experts. Based on the previous facts it is concluded that Turkish hammam is 
suitable for the development of cultural-historical tourism at first, then archaeo-
logical tourism, monumental tourism, educational tourism etc. 
 
Cultural significance of Franciscan monastery  
 

Aesthetic value. Due to historical developments, demolition, renovation 
and additions, the monastery buildings are not architecturally and stylish 
unique, which makes them aesthetically valuable. It represents a multicultural 
heritage that includes the Romanesque sanctuary, the nave of the church of the 
Dormition of the Virgin, a Gothic bell tower 45 meters high, the mihrab niche 
and buildings of the early Baroque. (Vujičić, 2007). It has been preserved, and 
it is a unique fortification object, and the grade is 1.6 given (grades 0-2). 

The Franciscan Monastery has a historical value that is important, the 
facility is more than 800 years old and the only monastery in Vojvodina with 
continuous service from the 12th centur. The grade 1.8 is given (grades 0-2) 
(Vujović, et al., 2009). 

The Franciscan Monastery has educational value that is exceptional 
thanks to the rich treasury of books which it has. In addition to literary works, 
the monastery still has an italo-cretan icon by painter Dima from 1687, and the 
composition "Last Supper" in the monastery dining room, a baroque work from 
1737. Grade is currently 1.8 (grades 0-2). 

Scientific value of the monastery is high because of the "Centuries of 
Bač" project in which this legacy is included. Particular repairs and measurable 
results are reflected in the adaptation of part of the monastery, for the formation 
of workshops for the preventive protection of books; preventive conservation 
of painting, so gets grade 2 (grades 0-2). 
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The social value of Franciscan monastery is an important factor, be-
cause this monastery, attracts people from different regions. Among its walls 
are gathering domestic and foreign tourists of different ages to communicate 
with each other, which contributes to their better understanding. It obtaines 
grade 1.4 (grades 0-2). 

Rareness in the destination. The Franciscan monastery is the only pre-
served object of cultural and historical heritage of its kind that exists in Vojvo-
dina since the 12th century, the grade 2.8 is given (grades 0-3). 

The representativeness of the Franciscan monastery is for people who 
come for religious reasons is undoubtedly high. If viewed in terms of material val-
ues, the monastery can offer that too, and the grade is for now 3.4 (grades 1-4). 
 
Robustness of Franciscan monastery 
 

The sensitivity of the Franciscan monastery is considerable primarily 
because of its ambience that includes a spiritual way of living. Average grade is 
2.4 (grades 0-4) (Vujović, et al., 2009). 

State of reparation. The monastery was in its long history several times 
renewed. Thorough restoration of monastery, which gave it its present appear-
ance, was conducted between the 1734 and 1745 by the Franciscans (Vinković, 
2006). At the present time, repair was carried out with activities that included 
preserving the art for preventive reasons, since moisture corrodes the walls, as 
well as the adaptation of the monastic space, and it is also planned the restora-
tion of the roof. The current grade is 2.6 (grades 0-4). 

The existence of management plan for cultural good. Provincial insti-
tute for preservation of cultural heritage in 2005 initiated the development 
project   "Centuries of Bač", and management and marketing of the Franciscan 
Monastery is one of the key sub-projects, so the grade is 3.8 (grades 0-5) 
("Centuries of Bač", 2005). 

Regular monitoring and maintenance is done to some extent. Since it is 
a spiritual monument, the level of maintenance by the Franciscans is limited, 
while the institutional activities in this field are performed under the auspices 
of "Centuries of Bač" project. Grade 3.2 is assigned (grades 0-5). 

Potential related to investment in this religious monument is present, 
multidisciplinary activities within the "Centuries of Bač" include that area, and 
it is given grade is 2.8 (grades 0-5). 

The possibility of negative impact of a large number o f visitors to the 
physical condition of the Franciscan Monastery undoubtedly exists, and it is 
justified, because of the sensitivity of the monastery’s, relics, peace and order 
prevailing in the monasteries, but there have been no cases of degradation by 
the tourists so far, the grade is 2.0 (grades 0-5), while the possibility of negative 
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impact of a large number of visitors to the lifestyle and cultural traditions of 
local communities is medium, so the grade is 3.4 (grades 0-5). 

Potential related to investment in this religious monument is present, 
multidisciplinary activities within the "Centuries of Bač" include that area, giv-
ing the grade 2.8 (grades 0-5). 

The possibility of negative impact of a large number o f visitors to the 
physical condition of the Franciscan Monastery undoubtedly exists, and it is 
justified, because of the sensitivity of the monastery’s, relics, peace and order 
prevailing in the monasteries, but there have been no cases of degradation by 
the tourists so far, the grade is 2.0 (grades 0-5), while the possibility of negative 
impact of a large number of visitors to the lifestyle and cultural traditions of 
local communities is medium, so the grade is 3.4 (grades 0-5). 

The possibility that modification, as part of product development has a 
negative impact on the physical condition of cultural good exists, modifications 
without consulting with architects and historians can easily destroy the authen-
ticity of this object, so the grade is 3.6, i.e. on the lifestyle and cultural tradi-
tions of the local communities is also real but small, and the grade is 3.4 (great 
possibility 1, medium 2-4, and small possibility 5) 

Aggregate grade for Franciscan monastery management sector is 42 
(maximum possible is 60). If the grades of this sector are considered, which 
represent high value it can be seen that the comparative advantages mainly re-
ceived high marks, while in section where should be expressed the abilities of 
management structures to effectively use natural and cultural resources grades 
are from medium to high.  

Franciscan Monastery is after the evaluation process stated above, as-
sociated to the cell M (1,3) which means it has a high value of the indicators 
cultural significance/robustness and high market attractiveness. This leads to 
the conclusion that Franciscan Monastery is suitable for development of tour-
ism at the destination, and represents an important element of Bač tourist offer. 
Subindicators are showing that the monastery is suitable for the development of 
cultural tourism, preferably accompanied by a qualified person (monk or cura-
tor). Further, subindicators shows that monastery is in good physical condition 
,and that does not need big reparation procedures, but rather modification of the 
external ambience. It would be desirable also to improve promotion of the 
Franciscan Monastery so it could bebetter involved in regional and national 
tourism trends. 
 

Discussion 
 
 The success of tourism development, in this case, of Bač, strongly de-
pends on the uniqueness of cultural heritage, what the Fortress, the Monastery 
and the Hammam undoubtedly are (Grčić, Lj. and Grčić, М. 2007). These im-
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movable cultural goods represent a unique ambience, which combines values of 
many objects with spatial ambient values. They are a reflection of continuity in 
the development and regulation of the settlement, the result of a successful com-
bination of several styles and therefore have certain aesthetic qualities, unfortu-
nately, not promoted enough (Maksin-Mićić, 2007). Their tourist attractiveness 
and recognizability is high, but in many other places there is much room for im-
provement of certain deficiencies and more qualitative development of tourism. 
The competent authorities seem to suspect that cultural heritage has the power to 
be the main generator, the backbone of the city development and even of the en-
tire municipality. Nevertheless, this is one of possible ways to attract invest-
ments, through which it can revive the economy of this region. 
 If tourism is developing according to a plan of some sort in a particular 
area, which is being tryed in Bač with the project "Centuries of Bač" it cannot 
adversely affect the area, what is more – it improves the actions of protection 
of anthropogenic values that valorize (the Fortress, the Monastery and the Ha-
mam), and more than other activities it avoids collisions and emphasizes the 
complementary elements of development. Only in this way tourism can proper-
ly educate, promote and generate interest for the tourists for that what they vis-
it, and impose a story about responsibility, and thus develop an awareness of 
sustainability in general. This type of tourism is cultural tourism. It represents a 
new market and new form of tourism, which always survives (Richards, 2002). 
It, among other things, can be used for a positive promotion of culture and 
Bač’s cultural heritage, but the cultural heritage also can and should be used for 
branding and promotion of a destination (Medica et al., 2010). 
 At this point it should be noted that in tourist valorization, difficulties 
arise from the imperfection of the methodology used for the quantification of 
indicator values for valorization by giving them numerical scores. It should 
also be noted that different approaches lead to results with limited reliability, 
bearing in mind that the assessment is based on the subjective perception and 
evaluation of the grader, as is the case with this assessment. For this reason this 
type of research must intersect and complement with contact studies of tourist 
clientele, because it is the only way to reliably determine how tourists expe-
rience the cultural and natural values of a given space. 
 

Summary 
 
Tourist value of heritage in Bač is reflected in the centuries-old en-

counter of East and West at this area, which has always had great significance. 
The main advantages of Bač are based precisely on the interweaving of its cul-
tural heritage and the overall ambience of the village, which includes individual 
structures (the Fortress, the Hammam, the Monastery). 
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The fact that the Bač in near future will be on the list by UNESCO as 
the first such monument in Vojvodina is also important in terms of tourism de-
velopment. There are numerous examples of cultural and historical sites in the 
world who have used this fact to attract more tourists, and in overall develop-
ment of tourism. The Bač municipality has a rare combination of cultural and 
natural heritage, which together will be subject to protection by UNESCO, and 
then the subject of far more serious promotion and investment in new tourism 
facilities. Cultural heritage of the town of Bač is a valuable testament docu-
menting historical development of this specific area in this part of Europe. The 
idea of linking these sites into a single integrated tourist product is an opportu-
nity for culture to represent identity, with grave responsibility of the state, be-
cause it is obliged to provide for every citizen the "right to culture", which de-
rives from the UN Declaration of Human Rights. If the fortress, hammam and 
monastery on their example show that investment in culture very much worth 
it, when it approaches seriously and in a market-oriented way, the results and 
effects of such an approach will speak for themselves. 
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