
 

  

 
 

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

широк спектар културне разноликости региона и његове економске потенцијале када 

су храна и туризам у питању. 

 

Добра инфраструктура, број излагача и посетилаца, понуда региона, подршка спонзора,  

добар је и довољан разлог да се крене у организацију и ове 19. „Сремске куленијаде“. 

 

Под мотом „У загрљају кулена и вина“, 2.  јуна 2018. године (увек прва субота у месецу 

јуну) у Ердевику, у организацији ПКС РПК Сремског управног округа, Општине Шид 

и МЗ Ердевик, одржаће се 19. по реду „Сремска куленијада“. 

    

Куленијада је такмичење физичких и правних лица у традиционалној производњи 

кулена у природном и вештачком омотачу, са богатом понудом црвених и белих вина и 

целодневним културно-уметничким програмом.  

 

Такмичарски део 

За оцењивање квалитета кулена прошле године је било предато 132 узорака под 

шифрама регистрованих произвођача и појединаца, а трочлана оцењивачка комисија, 

оцењивала је шест својстава производа: спољни изглед, изглед пресека, конзистенција 

и чврстоћа одреска, мирис, укус и боју и одрживост боје.  

Предаја куленова за такмичење је бесплатна. Заинтересовани такмичари имају на 

располагању два дана да предају кулење у назначеним Ветеринасрским станицама у 

Шиду, Кузмину, Ердевику, Сремској Митровици, Руми и Инђији. Дан пре одржавања 

Куленијаде, врши се оцењивање од стране стручне комисије, а на дан одржавања 

Куленијаде проглашавају се победници. Сви предати кулени су под шифрама тако да 

се сами победници знају тек након објављивања шифара и одазивања такмичара са 

другим делом шифре. Управо та непознаница, даје још већу чар целом догађају, јер 

нико не зна резултате до саме објаве. 
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Награђени такмичари у квалиету кулена, прво, друго и треће место у категорији 

природни и вештачки омотач, добијају награде и дипломе, а свим учесницима се 

додељују Захвалнице за подршку и допринос „Сремској куленијади“. 

Излагачки део - Изложба и продаја 

Излагачки део „Сремске куленијаде“  функционише по принципу „донеси и изложи“, 

тј. изнајмљивања комплетно опремљеног штанда (изабране квадратуре) и припреме 

штанда за излагање обезбеђено је од стране организатора, а дужност излагача је само 

да донесе производе и на адекватан начин аранжира свој штанд. На овај начин, значајно 

се штеди новац и време које је потребно издвојити за припрему и организацију наступа. 

Око 8.000 посетилаца могу да посете преко 150 штандова које буду распоређене 

читавом дужином столетног ердевичког парка, а поносни излагачи маме посетиоце 

разним специјалитетима које могу пробати, купити: кулен, шунка, кобасице, разна 

врста вина, сиреви, мед, колачи и друге пратеће ђаконије.  

 

Пословни и стручни скупови 

Још од почетка организовања „Сремске куленијаде“, један од главних циљева био је рад 

на брендирању и заштити кулена са географским пореклом, организовање и повезивање 

произвођача куленова. У том духу, формирано је Удружење куленара „Сремски кулен“, 

који ће сигурно још више и брже утицати да се првобитни циљеви Куленијаде и 

реализују у наредном периоду. Ознака географског порекла управо јесте значајно 

маркетиншко средство које свом кориснику гарантује предност у односу на 

конкуренцију у привредној утакмици. Производ означен ознаком географског порекла 

потрошачи доживљавају као производ посебних квалитета, које други производи те 

врсте не поседују. Чланови Удружења се активно укључују у организацију Куленијаде 

и тиме доприносе и својој и популаризацији Куленијаде. 

 

Туристичка и медијска промоција  

За време одржавања манифестације, организује се обилазак Ердевика, али и Шида (три 

манастира, галерије Саве Шумановића, многобројних винарија, споемник Филипу 

Вишњићу, спомен обележје Сремски фронт ...). 
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Ердевик је једно од најлепших села у општини Шид. Налази се на надморској висини 

од 140 метара, на обронцима Фрушке горе. Тога дана сви гости могу да уживају у 

обиласку језера Бруј,е које је једно од два вештачка језера у Ердевику. Језеро Мохарач, 

је доста мање, али је подједнако лепо и занимљиво. Сотско језеро је такође популарно 

излетиште и омиљених излетишта становника околних села. Сотско језеро је такође 

познато стециште великог броја, аметерских и професионалних риболоваца. 

 

Медијска промоција иде преко и локалних, регионалних али и националних РТВ кућа 

и новина. На тај начин привредници се обавештавају и о начину излагања, такмичења 

и програму, а преко мреже коморског система о одржавању манифестације буде 

упозната готово читава Србија.  

 

Културно забавни програми 

Манифестација је обогаћена и целодневним културно уметничким програмом. Сваке 

године око 500 учесника различитих КУД-ова (деце и одраслих) и самосталних 

уметника учествују у програму „Сремске куленијаде“. 

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 

 Промоција и унапређење туристичке понуде Региона 

 Окупљање и организовање произвођача прехрамбених производа 

 Представљање и промовисање производних могућности и достигнутог тех.-

технолошког развоја региона у области у којој има компаративне предности у 

односу на друге регионе 

 Концентрисање значајних излагача из једне производне гране треба да побуди 

интерес великог броја пословних посетилаца због уверења да баш ти могу наћи 

или видети оно што им треба 

 Уговарање послова учесника у ланцу производње и прераде меса и трговаца 

 Брендирање и заштиту овог производа са географским пореклом 

 Проналажење дистрибутера 

 Јачање и одржавање веза са клијентима, широм публиком,медијима... 
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 Представљање осталих прехрамбених производа са овог подручја 

 Анимирање удружење винара, воћара,пчелара, жена да учествују на сајамским 

и фестивалским манифестацијама 

 Јачање капацитета постојећих предузећа и стварање нових старт-уп предузећа 

 

ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

 

Куленијаде се одржава у центру Ердевика на простору два хектара сеоског парка који 

се за ову прилику преуреди у место за преко 100 рекламних и продајних штандова где 

се поред кулена дегустирају и производи који иду уз кулен – вино, шунка, сир, хлеб, 

ракија,...  

 

Место одржавања је Ердевик зато што је то једно од најлепших насеља на Фрушкој 

гори. Налази се у троуглу између Илока, Сремске Митровице и Шида чијој општини 

територијално и припада.  

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. Својом близином и лепотом Фрушка гора све љубитеље 

природе и поборнике здравог живота. Поштоваоци средњовековне српке баштине 

духовну знатижељу могу наћу у миру оближњих манастира Кувеждин, Ђипша, 

Петковица и Шишатовац. Драж месту сигурно дају и три цркве у селу а Ердевичани 

воле да се похвале да је разнородност утицаја допринели њиховом личном  општем 

богатству.  

 

Ердевик је изабран за место одржавање ове манифестације, и зато што има: 

 повољну инфраструктуру за приступ селу и околним туристичким атракцијама 

и за друге помоћне активности, 
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 близина главних градова (Београда 102км, Новог Сада 60км) за потенцијалне 

учеснике и посетиоце  

 довољно места за паркирање путничких аутомобила, 

 оригиналност локације, 

 добра и практична логистичка подршка за организовање, 

 доступност јавног превоза, 

 доступност вишка простора (за смештај посетилаца и учесника и сале за 

одговарајуће програме манифестације) 

 

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

гостопримство и пријатност мештана. 

 

 

 


