
Општина Врбас - Туризам
Први помен у писаним изворима о Врбасу је из 1387.год. Међутим историја Врбаса сеже
много даље у прошлост. Захваљујући археолошким испитивањима на локалитетима:
Чарнок, Шуваков салаш и циглана Полет, много тога о прошлости Врбаса нам је јасније.
На обалама Црне баре констатована су неолитска насеља. На Шуваковом салашу
откривена је кућа која потврдује досадашња сазнања о томе да су насеља делом укопана у
лес, да су зидови кућа од плетера и да су Домаће животиње већ тада биле свакодневница
села. Из периода бронзаног доба констатовано је насеље са некрополом у непосредној
близини Чарнока. Веома значајно налазиште млађег гвозденог доба на локалитету Чарнок-
Бачко Добро Поље успешно се штити и истражује.

Доласком Келта на ова подручја у другој половини 4. века п.н.е, Чарнок постаје келтски
опидум, и првенствено представља трговачки центар а касније добија и одбрамбену улогу.
Од 1.века нове ере ови простори су део тзв. барбарикума који се налази наспрам Римског
царства и доживљава директне утицаје Римске цивилизације. Истовремено долази до
насељавања Сармата, припадника иранских народа, који доносе и грчко-хеленистичке
културне утицаје. Од 4. века наше ере просторе запљускују таласи народа који су ношени
великом сеобом народа. Најдуже се задржавају Авари, о чему сведочи некропола на
локалитету циглана Полет. Почетак 9. века означава крај аварске доминације и контролу
Франака а затим Бугара над овим просторима.

За годину оснивања Врбаса узима 1213. као седиште поседа двојице племића под називом
„Орбаспалотаја“. Према писаним изворима овде је углавном живело словенско
становништво, Срби, који су у више наврата због поплава, ратова или болести напуштали
насеље. Године 1720. наступају огромне етичке промене, Срби се селе у Русију и Банат а
почиње колонизација Немаца, Русина и Мађара на ове просторе. Врбас је у XIX веку,
захваљујући прокопавању канала и изградњи железничке пруге Пешта-Суботица-Нови
Сад, израстао у велики индустријско-занатски и трговачки центар. Отварају се нове
основне школе, занатске школе и гимназија.  20.октобра 1944. године Врбас се ослобадја
од фашизма. Убрзо стижу колоне становништва из Црне Горе, Босне и Херцеговине и са
Косова и као колонисти остају да живе у Врбасу.

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

 ЦИГЛАНА ПОЛЕТ – Врбас
 Од 4. века наше ере просторе запљускују таласи народа који су ношени великом

сеобом народа. Најдуже се задржавају Авари, о чему сведочи некропола на
локалитету циглана Полет.

 ЧАРНОК – Бачко Добро Поље
Доласком Келта на ова подручја у другој половини 4. века п.н.е, Чарнок постаје
келтски опидум, и првенствено представља трговачки центар а касније добија и
одбрамбену улогу.

 ШУВАКОВ САЛАШ – Врбас
Реч је о сеоском насељу с некрополом и црквом.



 ГРАДСКИ МУЗЕЈ Врбас
Адреса:М.Тита 88
Tel:021/707-510

 ЕТНО КЛУБ ,,ОТЕТО ОД ЗАБОРАВА'' Куцура
Адреса:М.Тита 72
Тел:064/124 70 09

РЕЛИГИЈА

 ЦРКВА ВАВЕДЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ – Врбас Подигнита је 1744.
године, и посвећена је Ваведењу Пресвете Богородице. Иконостас је урадио Ј.
Кистнер, 1862. године. У дворишту Српске православне цркве, израђен је споменик
Арсенију Чарнојевићу, јер је он на свом путу ка северу свратио и логоровао
известан број дана, управо на месту где данас стоји црква.

 ЕВАНГЕЛИСТИЧКО – МЕТОДИСТИЧКА ЦРКВА – Врбас Подигнута је 1921.
године.

 РЕФОРМАТОРСКА(КАЛВИНИСТИЧКА) ЦРКВА – Врбас  Подигнута је 1824.
године.  На врху торња налази се звезда, а не крст што је обележије калвиниста.

 РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА – Врбас  Црква је подигнута и освештана 1884.године.
 ГРКОКАТОЛИЧКА  ЦРКВА – Врбас   Црква је подигнута 1944. године. Посвећена

је Покрову Пресвете Богородице.
 ЕВАНГЕЛИСТИЧКА(ЛУТЕРАНСКА) ЦРКВА Врбас Подигнута је 1820.године.

Почетком  XX века на своду цркве Јожеф Пехан је осликао фреску Лутера на суду у
Вормску.

 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА КАПЕЛА “ВОДИЦЕ“ – Врбас Подигнута је 1794.
године.

ДВОРЦИ И ЛЕТЊИКОВЦИ

 „ТОМАНОВА“ ВИЛА – Врбас
 Вилу је саградила јеврејска велепоседничка породица Томан, као репрезентативну

кућу за становање. Зграда је саграђена почетком XX века, по пројекту архитекте из
Будимпеште. Породица Томан је имала велике поседе на северу Врбаса, где се и
данас налази салаш са именом велепоседника. Пре десетак година је извршена
ревитализација и налази се у одличном је стању. Зграда је под заштитом државе.

 ДВОРАЦ “ТАБОРИ“- Врбас
 Дворац је сагђаден половином XIX века за непознатог власника у непосредној

близини железничке станице. Почетком XX века зграду је откупио Табори Ђула. У
непосредној близини дворца је била гостиона породице Табори, која је до недавно
радила под другим именом и у власништву другог газде. Породица Табори, је
задржала дворац до 1944. године када им је држава запленила посед. Дворац
последњих година није имао намену и био је у веома лошем стању. Данас дворац је
у власништву Ј.П. „Врбас Гас“ које је темељно реновирало објекат за своје потребе.

 ВИЛА –Савино Село изграђена је крајем XIX века у стилу мађарске сецесије.
Саграђена је као породична кућа тадашњег велепоседника  који је имао и млин у
истом месту. У вили се данас налази амбуланта медицинског центра.



СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Центар за физичку културу ,,Драго Јововић'' Врбас  је модерна грађевина савремене
архитектуре са разноврсним садржајима који омогућавају врхунске услове за припреме и
такмичење спортиста. На простору овог комплекса налази се 14 отворених и исто толико
затворених садржаја. У саставу комплекса налази се ресторан, кафе барови,амбуланта
спортске медицине, смештај...

ИЗЛЕТНИЧКИ ТУРИЗАМ

 ЈЕЗЕРО У ЗМАЈЕВУ – Врбас
 КАНАЛИ ХС ДТД – Врбас
 СЛИВ РЕКЕ ЈЕГРИЧКЕ – Врбас

ЛОВНИ ТУРИЗАМ

 ЛОВИШТЕ КОВИЉАК
Адреса: Телечка коса бб, Врбас (ЛУ “Врбас“);
Тел/факс: 021/ 797-990, 701-754

СМЕШТАЈ

ХОТЕЛ,, БАЧКА -ВРБАС
Адреса: М Тита 92
Тел: 021/ 707-376
ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''ДРАГО ЈОВОВИЋ'' ВРБАС
Адреса:Панонска 2
Тел: 021/706-456
МОТЕЛ МАНДИЋ-ВРБАС(АУТО-ПУТ Е-75)
Тел:021/723-244, 064/839 5000
РЕСТОРАН СА ПРЕНОЋИШТЕМ ,,КОД ЧАВА'' ВРБАС
Адреса:Куцурски пут бб
Тел:064/ 61 822 61
РЕСТОРАН СА ПРЕНОЋИШТЕМ ,,ГРАДСКА КАФАНА'' ВРБАС
Адреса:Народног Фронта 49
Тел:021/700-800

СЕОСКИ ТУРИЗАМ

МИЛОВ САЛАШ, Адреса:Кулски пут бб
Тел:064/612 30 30

САЛАШ ЧОБАНСКИ,  Адреса:Пут Врбас-Србобран
Тел:063/102 8600, 062/837 58 69



СЕОСКО ДОМАЋИНСТВО ,,МИШО РУДАН'' ЗМАЈЕВО
Адреса:Петефи Шандора 2
Тел:069/22 39 257

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВРБАС
Адреса: М.Тита 89
Тел:021/706-308
e-mail:info@turizamvrbas.com
www.turizamvrbas.com


