
 

  

19. „СРЕМСКА КУЛЕНИЈАДА“’ 

 

У оквиру својих активности на промоцији и унапређењу квалитета и обогаћивању 

садржаја привредно-туристичке понуде Региона Срема, ПКС РПК Сремског управног 

округа, Општина Шид и МЗ Ердевик организују 19-ту по реду „Сремску куленијаду“ у 

Ердевику 2. јуна ове године. 

 

„Сремска куленијада“ јединствен је фестивал за цео Срем, који интегрише и афирмише 

широк спектар културне разноликости региона и његове економске потенцијале када су 

храна и туризам у питању. 

 

Током манифестације, биће одржано такмичење у квалитету кулена, а сам дан 

манифестације резервисан је за представљање више од 150 произвођача хране и пића, 

културно уметнички програм као и за разна такмичења за све посетиоце. 

 

Место одржавања је Ердевик зато што је то једно од најлепших насеља у Срему. Ретка су 

места која на тако малом простору могу да понуде толико лепоте као Ердевик. О томе 

сведоче познати ердевички виногради, вински подруми, богата флора и фауна, зеленило 

столетних стабала у парку у центру села, два језера – Брује и Мохарач, извориште ̀ `Бања`` 

као једини термални извор на подручју општине Шид и значајна археолошка налазишта. 

Не смемо заборавити ни најјачи адут овог села, а то је гостољубивост, гостопримство и 

пријатност мештана. 

 

Привлачност ове манифестације посебно се огледа у занимљивом програму, добром 

проводу, љубазним домаћинима, повољним ценама производа што је сигуран вид 

конкурентске понуде.  

 

Дођите да се дружимо и да уживамо у чарима доброг кулена. 

 

Поред посете манифестацији „Сремска куленијада“ предлажемо Вам и посету: 

 

Винарија Ердевик - налази се у Ердевику, на западним обронцима Фрушке горе. Ово је 

најстарија винарија у Србији, њени почеци датирају из 1826. године, када је гроф Ливије 

Одескалки, који је у северне делове Италије донео траминац, подигао прву винарију у 

Ердевику. Данас је винарија Ердевик спој модерног и традиционалног. У склопу винарије 

налази се и винска кућа са прелепим погледом на поље, шуму и језеро које га окружују 

где гости могу уживати у укусима ердевичких вина. Ценовник дегустације вина у прилогу. 

 Више на: www.erdevikwinery.com  
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Дегустација вина „McCulloch“, вина произведена од органски третираног грожђа. 

Желим да нагласим да је у току изградња дегустационе сале, тако да још увек не 

поседујемо ценовник дегустације вина, али смо хтели истаћи важност ове винарије. 

 Више на: www.mccullochwines.com 

 

У близини обе винарије налазе се два прелепа вештачка језера: Језеро Брује и језеро 

Мохарач и извор „Бања“(Римско купатило)  ушушкани у сенци столетне шуме - идеално 

место за одмор, опуштање и шетњу у природи. 

 

И културно-историјским атракцијама Општине: 

 

Спомен комплекс „Сремски фронт“ величанствено спомен обележје које подсећа све 

генерације на једну од највећих и најтежих одлучујућих битака Другог светског рата. 

Комплекс се састоји из 3 целине: Сабиралиште, Алеја Части и Музеј.  

Цене улазница: 100 рсд за индивидуалне посете, 80 рсд за организоване групе преко 25 

особа.  

 

Галерија слика „Сава Шумановић“ -  Шумановић је наш најпознатији сликар 20. века. 

Галерија је основана 1952. године. Недалеко од галерије налази се и Спомен кућа Саве 

Шумановића са аутентичним намештајем и атељеом у којем је живео и стварао Сава 

Шумановић. Више на: www.savasumanovic.com  

Цена улазница: 100 рсд 

 

Музеј наивне уметности „Илијанум“ - носи назив по шидском сликару наивцу Илији 

Башичевићу – Босиљу (1895-1972), а настао је даривањем својих слика граду Шиду. 

Башичевићеве слике налазе се у бројним домаћим и иностраним галеријама и музејима 

који прикупљају дела уметности наиве. Више на: www.mnuilijanum.rs  

Цена улазница: 100 рсд 

 

Црквена ризница српског архијерејског намесништва шидског  основана је са циљем да 

прикупља, чува и презентује верску баштину српског православног становништава на 

овим просторима. Стална поставка броји око 170 предмета и то богослужбене и 

административне књиге, иконе, кандила, круне, путири и многи други предмети.  

 

Храм Преноса моштију Светог оца Николаја, ова сакрална грађевина налази се у центру 

Шида окружена уређеним парком. Грађен је у барокном стилу као једнобродна грађевина 

у којој се чувају део моштију Кнеза Лазара. 

 

http://www.mccullochwines.com/
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Манастир Привина Глава (Манастир Св. Архангела Михаила и Гаврила у Привиној 

Глави) вероватно је један од најизграђенијих фрушкогорских манастира. Огроман 

комплекс цркава и конака окружују стару цркву, чији темељи датирају из 12. века. Ово је 

уједно и најпосећенији манастир на територији општине Шид. 

 

Манастир Св. Петке налази се на излазу из Беркасова, према Хрватској граници. 

Сакривен у долини окруженој шумом, до њега се долази уским путем који води кроз 

фрушкогорске винограде. Олтар манастирске цркве је сазидан изнад извора који до сада 

никада није пресушио. Манастир је посвећен Светој Петки Трновој која се слави 8. 

августа. 

 

Поред описаних културно-историјских знаменитости препоручујемо Вам да обићете и 

Цркву Светог Архангела Гаврила у Моловину, која је подигнута 1801.године  у којој се 

јединствени резбарени иконостас од непроцењиве вредности.  

 

 


