
52.ОПЛЕНАЧКА БЕРБА 

 

 

 

 

Другог викенда октобра, тачније од 9. до 11. октобра , одржана је 52. по реду 

привредно туристичка манифестација Опленачка берба 2015. По значају који заузима у 

категорији таквих манифестација Опленачка берба је у рангу 5 најзначајнијих и најпосећенијих 

у Србији. По статистикама које су утврђене од стране  ЈКСП „Топола“ Тополу је у три дана 

трајања манифестације, Опленачке бербе и Сабора изворног народног стваралаштва, упркос 

изизетно лошим временским условима, јер нас је два дана пратила киша и хладно време, 

посетило  око 150.000 посетилаца. Петак је по овој статистици био најпосећенији дан 

манифестације упоредно гледано у последњих неколико година.  

За 52. Опленачку бербу финансијску подршку, као друштвено одговорни привредни 

субјекти,  пружили су следећи спонзори: НИС, Омyа Венчац, Дунав осигурање, Weber Saint 

Gobain, Телеком Србија, Трнава промет, А.С.А и Ђенерали осигурање. 

На Винском тргу, у Винској улици и улицама предвиђеним за продају грожђа, воћа, 

вина, сувенира и предмета домаће радиности било је постављено 117 типских етно штандова, 

као и 20 штандова са зелене пијаце; 83 самостално постављена штанда произвођача (укупно 220 

излагача),  док је 10 локација, као и предходних година било предвиђено за шатре  које 

припремају традиционалну домаћу храну 

На овогодишњој Опленачкој берби организовано је једанаесто међународно 

оцењивање вина и ракија са 126 пријављених узорака за оцењивање. Велики број пријављених 

произвођача током предходних година као и ове, и компететност стручног жирија потврде су 

квалитета овог такмичења. Шампионима у свим планираним категоријама додељене су награде. 

Такође су у два дана трајања Сајма вина, сувенира и домаће радиности изабрани добитници 

награда и признања у четири категорије: најаутентичнији стари занат, препознатљив сувенир, 

сталност у појављивању и најкомплетније представљање, а додељене су и награде по конкурсу 

за најлепшу песму о вину и љубави.   

Током трајања 52. Опленачке бербе и Сабора изворног народног стваралаштва 

Србије, као и пре и по завршетку манифестације постојало је велико медијско интересовање за 

њу. Електронски и штампани медији емитовали су директне или одложене емисије и репортаже 

о овој привредно туристичкој манифестацији. За ову прилику издвајамо ангажовање Јавног 

сервиса Радио телевизије Србије  који нас је пратио скоро месец дана  информативним и 

репортажним програмима - медија план: 25 ударних термина на првом програму РТС, гостовање 

на Јутарњем програму, репортажа у „Србија данас“, Прилог у „Шареници“, медија план Радио 

Београда – рекламе у трајању од 10 дана, Емисија Радио Београда снимана у Тополи – Од злата 

јабука, пренос Сабора изворног народног стваралаштва на другом програму РТС као и на 

сателитском каналу,   као и медијску активност ТВ Прве, телевизије Б92, Телевизије ПИНК, 

Фонета и Танјуга,  ТВ Сунца, РТВ Шумадија,  РТ Крагујевац , Канала 9, ТВ Јасенице, РТВ 

Војводине, ТВ Мелос, Телемарк телевизије, Гласа западне Србије, као директна укључења у 

програме Радио Београда и Радија 202. 

За потребе организације и спровођења манифестације, односно културно забавних 



програма, подигнуте су три сцене на отвореном – две у простору Карађорђевог града и једна у 

центру града на простору Винског трга. На сценама у Карађорђевом граду изведени су програми 

отварања манифестације Опленачке бербе 9. октобра, као и концерт Биље Крстић и групе 

Бистрик. Изузетним ангажовањем на терену а у складу са временским условима и кишом која 

нас је од раних преподневних сати у суботу пратила, сви остали програми прилагођени су 

времену па се програм отварања Сабора и главна саборска приредба 10. октобра организовао у 

простору Културног центра, односно зграде биоскопа у Тополи. Јавни сервис РТС директрно је 

снимао програме Сабора који су емитовани у недељу 11.октобра у 15 часова на другом програму 

РТС.  У вечерњим сатима са почетком у 20 часова, у суботу, на Винском тргу одржан је концерт 

Мирослава Илића, као и концерт групе Гарави сокак у недељу, 11. октобра са почеком у 18 

часова. У свим програмима за 3 дана трајања манифестације учествовало  је 2000 извођача. 

Укупна оцена посетилаца и организатора је, да је привредно туристичка манифестација 

52. Опленачка берба 2015, знатно подигнутог нивоа у квалитету и понуди садржаја и програма. 

Закључак који можемо са поносом да изведемо после организације наше манифестације у 

изузетно тешким временским условима је да смо као организатори кардовски и организационо 

спремни да крајње професионално изнесемо организацију манифестације. 


