Општина Србобран - Туризам
Општина Србобран налази се у Војводини и заузима средишњи део Бачке на површини од
284 км2. Општина заузима повољан географски положај и чине је три насеља: Србобран,
Турија и Надаљ. Већи део насеља лежи на левој, а мањи на десној обали Великог бачког
канала. Са севера и истока Србобран је опасан меандром речице Криваје, која се код
Турије улива у Велики бачки канал. Великим бачким каналом, Србобран је преко Дунава и
Тисе повезан са светским воденим путевима. У самом центру Србобрана пролази
међународни пут који повезује средњу и јужну Европу а укршта се са путем који повезује
Подунавље и Потисје. На свега 10 километара, Србобран је повезан са ауто-путем Е-75,
једном од најзначајнијих саобраћајница наше земље и овог дела Европе.
Сва три насеља имала су бурну историју, богату и садржајну културну прошлост.
Најстарији писани податак о имену је из 1338.године под називом Сентомаш ( Свети
Тома). Према писаним изворима из 1751. године називао се и Србоград. Од 1922. године,
након присаједињења Војводине матици Србији, носи своје данашње име добијено по
шанцу, утврђењу од земље, који је револуционарне 1848. године грађен за одбрану насеља.
У поменутом шанцу налазили су се Србијанци, па је тако и град добио име. У самој борби
за ослобођење учествовао је и велики песник, родољуб и добротвор Стеван Каћански Бард.
Бард је песник романтичар, рођен у Србобрану 1830.године, који је живот посветио
подизању националне свести. Седам његових песама компоновали су наши најпознатији
композитори. Србобран и данас чува сећање на свог славног суграђана кроз спомен плочу
са његовим стиховима на кући која се налази на месту где је некада живео. Недалеко
одатле, налази се и улица посвећена његовом лику и делу. Такође, највеће културноуметничко друштво на територији општине Србобран, носи његово име.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ
Једна од битнијих културно-историјских споменика јесте православна црква у Србобрану.
Настала је на прелазу XVIII у XIX века. Једна је од најмонументалнијих српских цркава у
Бачкој и прва међу бачким црквама са два висока звоника. Изградња овог храма почела је
1787. године, која је трајала са одређеним прекидима две деценије. Српска православна
црква у Србобрану спада међу највеће и најлепше храмове у нашој земљи, коју краси
велелепни иконостас који је у 19 веку насликао један од највећих иконосликара тог доба
Новак Радонић. Због своје уметничке вредности и значаја, Православни храм у Србобрану
је под заштитом државе као заштићени споменик културе.
 ЦРКВА РОЂЕЊА CВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА - Надаљ
 ЦРКВА СВ. БОГОЈАВЉЕЊА - Србобран
 ЦРКВА преноса моштију светог оца Николаја - Турија

 КАПЕЛА СВ. ГЕОРГИЈА - Србобран
 КАЛВАРИЈА - Србобран
 РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА УЗВИШЕЊЕ СВ. КРСТА - Србобран

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У СРБОБРАНУ
21480 Србобран, Змај-Јовина 13, тел/факс: 021/731-720
Данашњи свети храм подигнут је на највишем делу Србобрана, а основан је 1787. године.
Градња је трајала са прекидима 20 година, а довршен је 1807. године. Осветио га је
Епископ бачки Гедеон. Храм је изгорео у грађанском рату 1849. године, те је касније, 1851.
троносан од стране патријарха српског Јосифа Рајачића.
Храм у Србобрану спада међу највеће и најлепше православне храмове у нашој земљи.
Изузетно је архитектонско решење. Сматра се да ова знаменита црква има симболично,
родољубиво значење: звоници са два торња представљају српски народ са обе стране Саве
и Дунава, а велика “лађа” његово уједињење и величину.
Црква Богојављења Господњег у Србобрану је једнобродна и у барокном стилу. На
источној страни има полукружну олтарску апсиду, а на западној страни два висока
звоника. Зидана је опекама. Кровови на звоницима су китњасто извијени. Иконостас, као и
фреску Свете Тројице са четири јеванђелиста, радио је академски сликар Новак Радоњић
из Мола. Резбарију барокног стила урадио је Георгије Девић, а позлату Адолф Нађ из
Новог Сада. Стакло-сликарске радове (витраже) са ликовима светих израдила је стаклосликарска радионица Станишић из Сомбора. Висина торњева је 68 метара, а од четири
звона, која верне позивају на молитву, највеће, тешко 2500 килограма, настрадало је у
пожару, као и торњеви са кровном конструкцијом уочи Усековања 10. септембра 1987.
године.
У месту се налазе и следеће капеле:
Капела Светог великомученика Георгија
Капела Светог великомученика Георгија на православном гробљу. Подигао ју је 1884.
године велепоседник србобрански Лазар Дунђерски, на гробу свога оца Гедеона (кога је
приликом освећења парохијске цркве крстио Епископ Гедеон и дао му своје име). Ову
капелу осветио је 1886. године Епископ бачки Василијан Петровић. Иконостас цркве је
насликао знаменити српски сликар Стеван Тодоровић 1885. године. У крипти цркве,
између осталих чланова породице, сахрањена је и Ленка Дунђерски
- капела на Канчаревом салашу, посвећена Светом великомученику Георгију
- водица поред Канала, посвећена рођењу Светог Јована Крститеља
- на јужној обали Великог канала, где данас постоји дрвени крст, претпоставља се да је
била прва богомоља у Србобрану. То место нас враћа у дане прошлих времена и назива се
“Свети гроб”

У месту постоје три крста: један у центру Србобрана, а друга два на јужном и северном
улазу.
Српска православна црква у Турији - Храм преноса моштију светог оца Николаја
21215 Турија, Светог Саве 9, тел. 021/737-444
Свети храм је посвећен Преносу моштију светог оца Николаја. Саграђен је 1754. године.
Иконостас је радио академски сликар Јован Кљајић 1841. године. Храм је под заштитом
државе од 14. јуна 1991. године. Изгубљени су сви подаци о значајним ктиторима и
градитељима ове светиње. У Турији постоји водица саграђена 1905. године где се налази и
бунар. Посвећена је Светом великомученику Георгију. Сада је у обнови. Парохија
обухвата насељену површину Турије.
Српска православна црква у Надаљу - Храм Рођења светог Јована Крститеља
21216 Надаљ, Светог Саве 29, тел. 021/739-039
Свети храм: градња је започета 1811. године, а завршена 1813. године. Према Вељку
Петровићу, иконостас цркве, који је урадио Јефтимије Поповић, нажалост је изгорео 1849.
године. Иконостас је обновљен 1924. године. Нацрт је израдио Давид Поповић, грађу је
саставио Јулије Мехнер, дуборез је израдио Алексеј Реткин, позлату иконостаса је урадио
Никола Хербесак, а иконописање је поверено Јовану Кешанском. У току те обнове храма,
купљена су и три нова звона. Парохија обухвата: насељену површину Надаља.
Римокатоличка црква "Узвишења Светог Крста", Србобран
Жупник: Петер Сарваш, Србобран, Цара Лазара 17, тел: 021/730-356
Прва католичка црква на месту садашње, саграђена је 1783. године од набоја са тршћеним
кровом, без торња и крста. Исте године је изграђена и парохија. Црква је припадала
старобечејској парохији. За издржавање парохије монархија је поклонила цркви 32
катастарска јутара земље, и то Преко Баре и у Разлевима.
Први парох био је П. Салкаy Бернат, фрањевачки поп који је прихватио да се брине о
верницима. Тада је почела да ради и школа. Од 1785. године редовно су вођене црквене
матичне књиге сзенттомашких католика, а које су спаљене 1848-49. године. Порастом
становништва јачала се и парохија тако да је од 1818. године постаје плебанија са
самосталним попом, и постојећа црква од набоја постала је премалена, и тако је 1814-15
године саграђена нова црква димензија 44,5x11,5метара са торњем и крстом висине 24
метара. Нова црква је тада добила име Светог Крста. До 1848. године сзентомаш је
карактерисао напредак и миран живот његових становника. Те године је спаљена црква и
парохија а мађарско становништво протерано. Након ратних година, становници су се
почели враћати у своје уништене и спаљене домове тек негде 1852-53 године када су
приступили обнови спаљене цркве и парохије а црква је поново реновирана и окречена тек
1868. године. Вероватно из тог времена потичу две мање Тхан Морове слике код олтара.
Једна слика приказује Све Свете, а друга Светог Томе. 1869. године је почела изградња
капеле на Калварији. Калварија је са стацијама у потпуности завршена 1870. године. 188687 године дограђена је црква са једним мањим бродом, а црква је даншњи изглед добила
1901-02 године када је саграђен нови торањ, и замењен кров. Исте године је постављена
нова оргуља од мајстора Орсагх Шандора, а 1952. године академски сликар Ружичка Пал
израдио је четири плафонске слике, које и сада красе велики брод цркве.

СЕОСКИ ТУРИЗАМ
1.
Салаш Татић - У срцу Бачке, на обали Великог Бачког канала, надомак живописне
Турије ( општина Србобран), налази се салаш породице Татић удаљен 37 км од Новог
Сада. Домаћини салаша су, сходно савременим трендовима, одлучили да осмисле своју
салашарску причу. На површини од 4 хектара, налази се хектар винограда у ком се гајe
винскe сортe грожђа као што су Италијански Ризлинг и Шардоне од ког се праве врхунска
вина. Такође се гаји и стона сорта Хамбурга. Виногради и одлично вино дају особеност
овом салашу и улазе у туристичку понуду. На пространом дворишту налази се игралиште
за децу, као и мини фарма - живина, овце, јагањци, прасићи, док коњи (пони) доприносе
аутентичности атмосфере војвођанског салаша.
КОНТАКТ : +381637335455
2.
Салаш “Карин” - Посебан доживљај традиционалног живота и равнице пружају
салаши попут салаша “Карин”. Он јесте извориште војвођанског менталитета, и дом
вредних, штедљивих, истрајних, повучених, одмерених и надасве гостољубивих домаћина.
Налази се уз пут Србобран - Бечеј. Салаш потиче из друге половине XIX века и налази се
на потезу Сивачких салаша. Данас, породица Нићин тежи да се на њему угосте људи који
воле добро да једу и да уживају у лепоти равнице.
КОНТАКТ: Е-маил: karin.salas428@gmail.com telefon: +381216401130
3.
Парк природе “Бељанска бара” - Територијално се налази на подручју две
општине: Бечеј и Србобран. Представља једно од очуваних влажних подручја, на шта
указује присуство бројних ретких врста флора и фауне, водених, мочварских заслањених
станишта. Станиште је бројних животињских врста, заштићених на националном и
међународном нивоу. Парк природе “Бељанска бара” је проглашен за заштићено подручје
III категорије, укупне површине 173 ha. Природне вредности Бељанске баре представљају
најважнију туристичку атракцију и савршену основу за развој одрживог туризма.
ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
Налази се у самом центру Србобрана. Спортска хала са отвореним теренима и
игралиштима је дом великог броја спортских клубова, а редовно је користе и школска деца
у оквиру наставе и рекреативци. Центар је организатор великог броја спортских
манифестација, а у летњем периоду и спортских кампова и кондиционих припрема
клубова. Сви капацитети су отворени и на располагању, под изузетно повољним условима.
Центар за спорт и туризам управља одмаралиштем “Србобран” који се налази у Црној
Гори у месту Сутоморе. Модерно троспратно здање одмаралишта смештено је у центру
Сутомора, уз саму морску обалу и једну од највећих плажа у овом делу Јадрана, која гледа
на отворено, бисерно чисто море.
Директор Центра за спорт и туризам је Бојана Јокић, контакт: +381 21 731 279 ;
Одмаралиште "СРБОБРАН" - Сутоморе, Црна Гора: +382 30 373 413

ЛОВНИ ТУРИЗАМ
ЛОВИШТЕ НАДАЉ
 Узгаја се и лови фазан, јаребица, зец и срна и остала ситна дивљач. Ловно подручје
је на 4.000hа
ЛОВИШТЕ СРБОБРАН
 Укупне површине 19.441 hа, од којих ловне површине обухватају 18.303 hа.
 Адреса: Карађорђева бр. 5, Србобран (ЛУ “Фазан“)
 Тел/факс: 021/730-825; 021/734-666
ЛОВИШТЕ ТУРИЈА
 Узгаја се и лови фазан, јаребица, зец и срна и остала ситна дивљач. Ловно подручје
је на 5.500hа
РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ
РИБОЛОВНО ПОДРУЧЈЕ – Србобран
 Риболовно подручје налази се пред реке Криваје, Бељанске баре и Великог бачког
канала.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 Србобран, Трг професора Миливоја Туторова бб
 Телефон: 021/732-888
 Факс: 021/731-279

