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УВОД 
 

 Нови Сад је највећи град Аутономне Покрајине Војводине, северне покрајине 

Републике Србије, као и седиште покрајинских органа власти и административни 

центар Јужнобачког округа. 

 Основан 1694. године, Нови Сад је дуго времена био центар српске културе, због 

чега је добио име „Српска Атина“. Данас је Нови Сад велики индустријски и 

финансијски центар српске економије, универзитетски град и школски центар, 

културни, научни, здравствени, политички и административни центар Аутономне 

Покрајине Војводине, град домаћин многих међународних и домаћих привредних, 

културних, научних и спортских манифестација, као и град музеја, галерија, библиотека 

и позоришта. Данас је Нови Сад други по значају културни центар Србије 

(после Београда). Нови Сад је панонски и подунавски, равничарски и низијски град. 

Овај град је и културни центар Војводине у коме се налази и Матица српска, као и 

многе друге културне институције и грађевине о којима ће бити више речи у даљем 

излагању. 

 У граду Новом Саду у службеној употреби су, поред српског језика, још 

и мађарски, словачки и русински језик. Име града на осталим службеним језицима 

гласи Újvidék (мађарски), Nový Sad (словачки) и Нови Сад (русински)1. На осталим 

језицима који су (или који су били) од историјског значаја на овим просторима име 

Новог Сада гласи Neoplanta (латински), Neusatz или Neusatz an der Donau (немачки), 

Novi Sad (хрватски), Novi Sad (румунски) и Млада Лоза (бугарски). Првобитна имена 

Новог Сада била су Рацка варош, Рачки град (Ratzen Stadt, Ratzenstatt) и 

Петроварадински шанац (Peterwardeiner Schantz), док име Нови Сад (Neoplanta, Neusatz, 

Újvidék) датира из 1748. године. Име града се састоји од две речи НОВИ и САД, које га 

већ тиме означавају новим расадником људског стваралашва. То је град брзих промена, 

подјенднако такав у очима својих гостију и својих становника. 

 Резултат овог рада биће приказивање и оцена туристичких потенцијала града 

Новог Сада уз адекватну SWOT анализу, којом ће бити представљене предности и 

мане, као и могућности даљег и бољег искоришћавања поменутих туристичких 

потенцијала који се у великом обиму налазе на територији града. 

                                                           
1 www.wikipedia.org 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1694
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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1. ПОЛОЖАЈ НОВОГ САДА 

1.1. ГЕОГРАФСКО-САОБРАЋАЈНИ ПОЛОЖАЈ 

 Нови Сад се налази на 45°20′0″ северне географске ширине и 19°51′0″ источне 

географске дужине, у средишњем делу аутономне покрајине Војводине, на 

северу Србије, на граници Бачке и Срема2. 

 Нoви Сaд имa вeoмa пoвoљaн гeoгрaфски пoлoжaj – нaлaзи сe нa вaжним 

сaoбрaћajним кoридoримa, штo oбeзбeђуje знaчajнe кoмпaрaтивнe прeднoсти. Мeстo је 

стицaњa и пoвeзивaњa мрeжe мaгистрaлних кoпнeних сaoбрaћajницa нa прaвцимa: 

- Сeвeрoистoчнa и Истoчнa Eврoпa, прeмa Блискoм и Дaлeкoм Истoку; 

-  Срeдњa и Сeвeрнa Eврoпa, прeмa jaдрaнским лукaмa. 

 Крoз грaд прoлaзи сaoбрaћajни кoридoр 10 кojи нa свoм oснoвнoм прaвцу oд 

Сaлзбургa дo Сoлунa пoвeзуje oсaм, a укључуjући крaкe, joш шeст држaвa. Кoридoр 7 

или Дунaвски кoридoр вoдeним путeм, прeкo Дунaвa, пoвeзуje зeмљe зaпaднe Eврoпe сa 

Црним мoрeм. Плoвним мaлим кaнaлoм Нoви Сaд je пoвeзaн сa систeмoм кaнaлa Дунaв 

– Тисa – Дунaв кojи oмoгућaвa сaoбрaћajнe вeзe плoвним путeм и тo узвoднo дo Срeдњe 

Eврoпe и низвoднo прeмa Црнoм мoру. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Положај Новог Сада у на мапи Србије 
Извор: www.google.rs/images 

                                                           
2 „Панонски градови“ 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=sr&pagename=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4&params=45_20_0_N_19_51_0_E_region:Europe
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
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 Град лежи на обалама реке Дунав, између 1.252-ог и 1.262-ог километра речног 

тока. На левој обали Дунава се налази равничарски део града (Бачка), док је на десној 

обали, на обронцима Фрушке горе, смештен брдовити део града (Срем). Надморска 

висина са бачке стране је од 72 до 80 m, док са сремске стране иде до око 250-350 

метара. Код Новог Сада се у Дунав (са леве стране реке) улива Мали бачки канал, који 

је део система канала Дунав-Тиса-Дунав. Бачки део града је смештен са обе стране овог 

канала. 

 
Слика 2. Положај Новог Сада на мапи Војводине 

Извор: www.google.rs/images 
 

 Нови Сад се налази 80 km северозападно од Београда и међународног аеродрома 

„Никола Тесла“ и 346 km јужно од Будимпеште ауто-путем Е-75. Свакодневне 

железничке линије за Беч, Будимпешту, Праг, Кијев и Москву, као и аутобуске линије 

повезују Нови Сад са европским градовима. Такође, Нови Сад се налази у непосредној 

близини ауто-пута Е-70 и железничким коридором који повезује Београд-Загреб3. 

До аеродрома Никола Тесла потребно је око 90 минута вожње. 

 Захваљујући бројним функцијама, града има одличну саобраћајну повезаност са 

осам прилазних путева и шест пруга који га повезују са свим војвођанским центрима. 

Нови сад је од Суботице удаљен 102 km, а од Шапца 69 km. Путеви и пруге га спајају 

са Сомбором, Суботицом, Зрењанином, Београдом, Осјеком, Винковцима итд.  

 

                                                           
3 “Путевима Југославије”, С. Станковић 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%9575
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%9570
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Слика 3. Путна карта 

Извор: www.google.rs/images 
 

 Железничка пруга нормалног колосека (178 km) и аутопут Београд-Суботица 

(136 km) иду до Новог Сада углавном упоредно. Са њихове десне стране остаје Дунав, а 

са леве равни Срем. Идући на север они се приближавају огранцима Фрушке горе, чија 

су близина и добра повезаност са овим градом битан фактор бољег туристичког развоја 

овог града. Са западним крајевима земље повезан је пругом преко Инђије и Богојева. 

Нови Сад се још 1883. године нашао на прузи Пешта-Земун.  

 Већи део Новог Сада смештен је између Дунава и једног рукавца канала Дунав-

Тиса-Дунав. Над каналом ДТД су изграђена три моста према Кисачу, Темерину и Каћу. 

Дунав премошћују Варадински мост, Мост слободе (оштећен у бомбардовању 1999., 

обновљен 2005.) и привремени Друмско-железнички мост „Бошко Перошевић“. Преко 

Дунава су некада ишли Мост краљевића Томислава, Мост краљевића Андреја (срушени 

у Априлском рату), стари Варадински мост (некада Мост маршала Тита, срушен у 

бомбардовању 1999.), Жежељев мост (срушен у бомбардовању 1999.) и привремени 

мост на баржама. Град планира изградњу новог моста који ће користити стубове 

порушеног Моста краљевића Андреја, а са сремске стране пут ће водити кроз тунел 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%E2%80%9E%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
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испод Петроварадинске тврђаве, као и градњу трајног железничког моста на месту 

срушеног Жежељевог моста. 

 Главни градска саобраћајница је Булевар ослобођења, који се пружа правцем 

север-југ, води од железничке станице, а на њега се наставља Мост слободе. По 

текућем урбанистичком плану планира се да Суботички булевар постане главна 

саобраћајница које ће ићи од ауто-пута Е-75 и настављаће се на нови мост преко 

Рибарског острва ка Сремској Каменици. 

 Градски саобраћај се одвија на 27 линија са укупном дужином од 410 

километара. Јавни превоз обављају аутобуси ЈГСП-а Нови Сад. Поред градских и 

приградских насеља, насеља града Новог Сада, повезана су и села из 

општина Беочин и Темерин, али и Сремски Карловци. Мрежу линија чини 18 градских 

и 35 приградских линија, а тарифни систем се састоји од 13 зона. У Новом Саду су од 

1911. до 1959. саобраћали и трамваји4. 

 Овај град нема ваздушни саобраћај, пре рата имао је војни, а сада има само 

спортски аеродром. Недостатак аеродрома умањује близина Београда у коме се налази 

највећи аеродром у нашој земљи, па је и на тај начин омогућен прихват страних 

туриста. У Ченеју, десетак километара северно од града налази се аеродром Ченеј. 

Аеродром се тренутно користи у спортске и привредне сврхе, мада постоје идеје о 

проширивању намене аеродрома. 

 Што се тиче воденог саобраћаја Нови Сад, будући да се налази крај велике реке 

Дунава, има и веома прометно пристаниште, које још увек није у довољној мери 

оспособљено за прихват туриста, већ има намену првенствено за промет робе. Водени 

саобраћај у туристичке сврхе одвија се и на самом Дунаву, где се организују крстарења 

бродићима. 

 Према свему наведеном може се закључити да град Нови Сад има изузетно 

повољан географски положај. Овако повољан географски положај је веома значајан и за 

развој индустрије, што је имплицирало и изградњу асфалтних путева и саобраћајница 

високог квалитета, изградњу луке и железничких пруга. Захваљујући томе Нови Сад је 

веома добро повезан са осталим окрузима, а све то утиче на развој општине као 

регионалног центра и даље усавршавање инфраструктурних објеката као и даље 

побољшање гео-саобраћајног положаја. 

                                                           
4  “ Путевима Југославије”, С. Станковић  
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%93%D0%A1%D0%9F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%98&action=edit&redlink=1
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1.2. ТУРИСТИЧКИ ПОЛОЖАЈ 

 

 Захваљујући изузетном гео-саобраћајном положају и доброј инфрастуктурној 

изграђености при чему су омогућена туристичка кретања и до туристичких локалитета 

у самој општини и до других локалитета у Србији, може се рећи да је и туристички 

положај територије Новог Сада веома повољан.  

 На повољност туристичког положаја утиче размештај како природних, тако и 

антропогених туристичких потенцијала. Близина Фрушке горе и њених манастира 

побољшавају туристички положај Новог Сада, као и многа друга излетничка места у 

његовој околини са којима је овај град веома добро повезан, а о којима ће бити и 

касније речи. 

 

 
 

Слика 4. Мапа Новог Сада 
Извор: www.google.rs/images 
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 Мора се поменути и близина нашег главног града- Београда, као и аеродрома 

„Никола Тесла“ такође у главном граду, који својом близином повољно утичу на 

туристички положај Новог Сада. Чињеница да је Београд највећи рецептивни, али исто 

тако и емитивни центар утиче и на боље искоришћење туристичкког потенцијала Новог 

Сада, па и са ове стране можемо рећи да Нови Сад има изузетан туристички положај.  

 Још један битан сегмент који утиче на повољност туристичког положаја Новог 

Сада је и река Дунав на чијој се обали и налази овај град. Атрактивност речног пејзажа 

и могућност коришћења обала Дунава и његових вода у туристичке и рекреативне 

сврхе у знатној мери утичу на повољност туристичког положаја Новог Сада. 

 Захваљујући одличној саобраћајној повезаности, како са градовима у Србији, 

тако и са градовима у Европи, туристички положај Новог Сада се и по овом 

критеријуму може оценити као одличан. 

 Природни потенцијали и многа културно-историјска добра, пре свега 

Петроварадинска тврђава, већ поменути Дунав и Фрушка гора у самој општини додатно 

утичу на повољност туристичког положаја општине. 

 Сарадња са другим европским градовима знатно доприноси и побољшању 

туристичког привређивања, поред других користи које град Нови Сад има од сарадње, 

те је са тог аспекта ово веома битна чињеница када се говори о туристичким 

потенцијалима Новог Сада. 
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2. РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

2.1. ИСТОРИЈА ГРАДА 

 Према ранијим сазнањима, на Петроварадинској тврђави прво људско насеље 

постојало је још 4500. година пре нове ере, али након археолошких открића на самом 

почетку истраживања историја овог простора померена је на период 19.000-15.000 

година пре нове ере. Захваљујући томе знамо да човек у континуитету настањује 

простор Петроварадинске стене од праисторије до данас, па чак и палеолиту када су се 

људска станишта углавном налазила у пећинама. Постојање људских насеља на 

подручју данашњег Новог Сада може се пратити у континуитету од млађег каменог 

доба - неолита (од око 4500. године п. н. е.)5.  

 Најстарији археолошки остаци (из времена каменог доба) пронађени су са обе 

стране Дунава, на подручју данашњег Петроварадина (који је у континуитету настањен 

од праисторије до данас) и подручју данашње Клисе. Истраживањем остатака насеља из 

млађег бронзаног доба (3000. година п. н. е.) на подручју данашњег Петроварадина, 

археолози су пронашли и бедеме појачане кољем и палисадама из тог периода. 

 У 4. веку пре нове ере се на подручју данашњег Новог Сада појављују Келти, 

који на десној обали Дунава, на подручју данашњег Петроварадина, подижу утврђење, 

а трагови Келта пронађени су и на подручју Детелинаре. Затим се у 1. веку пре нове 

ере, на овом подручју појављују Римљани, који у 1. веку нове ере на десној обали 

Дунава подижу прву већу тврђаву под именом Кузум (Cusum) и укључују је у 

провинцију Панонију. Дунав је тада чинио лимес Римског царства, које је обухватало 

његову десну (сремску) обалу, док је на левој обали реке, У Бачкој, од 1. века нове ере 

становало сарматско племе Јазиги. Налази римског новца на подручју Новог Сада 

сведоче о трговачким везама Јазига и Римљана6. 

 Средином 6. века, подручје насељавају Словени. У 9. веку, тврђава Петрикон 

(или на словенским језицима - Петрик) улази у састав Бугарског царства, а у 11. веку 

њом влада сремски војвода Сермон, чији су златници у 19. веку пронађени у једном 

петроварадинском винограду. Пошто је Бугарска поражена од Византије, а Сермон 

убијен, тврђава поново постаје део Византије, да би, после борби Византинаца 

                                                           
5 „Историја Петроварадина“, Игор Новаковић 
6 www.wikipedia.org 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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и Мађара, крајем 12. века, ушла у састав средњовековне Краљевине Угарске. На 

подручју Бачке, угарска власт се устаљује нешто раније, током 10. века. 

 Током угарске владавине, на подручју данашњег Новог Сада налазило се 

неколико насеља, која се у историјским документима помињу од 13. века. Према 

историјском документу из 1237. године (повеља угарског краља Беле IV), 

поред Петроварадина (Pétervárad) и Сремске Каменице (villa Camanch) на сремској 

страни Дунава, постојало је и неколико насеља на бачкој страни: Вашарош-Варад,  

Мртваљош, Сент Мартон, Бакша, Сајлово I и Сајлово II, Бивало,  Ривица и Ченеј. 

Петроварадин се у ово доба први пут спомиње под данашњим именом, иако је оно у 

основи еволуирало од првобитног византијског имена Петрикон. Половимом XIII 

века скоро на истом месту насељавају се католички монаси из 

реда цистерцита (лат. ordo cisterciensis). У каснијем периоду (16. век), на овом 

подручју се помињу још два насеља - Бистрица (Bistritz) и Камендин (познат и као 

Кеминд - Keménd). Словенско насеље Бистрица помиње се на више карата које датирају 

из 16. и 17. века, а налазило се прекопута Петроварадинске тврђаве, на подручју 

данашњег Новог Сада, док се насеље Камендин налазило у широј околини данашњег 

града. Године 1475. године Корвин доноси одлуку да зарати са Турцима. Између 1526. 

и 1687. године, ово подручје је у саставу Османског царства.  

 Према светским мерилима, Нови Сад је релативно млад град; постоји тек 300 

година. Претпоставља се да је на овом месту постојало римско утврђење CONTRA 

CUSUM, мада за то не постоје поуздани историјски докази. Градски живот на овом 

месту почиње са 1694. годином, када је изграђен мостобран за понтонски мост преко 

Дунава. У самом граду Петроварадину важили су строги црквени прописи Католочке 

цркве, па су се Срби, као православни народ, населили у околини мостобрана са 

супротне стране реке. Ово насеље се испрва назвало Претроварадински шанац ( 

Petrovaradiniese), а после Рацко село, то јест Рацки град (Ratzen Stadt)7. Уз Србе се овде 

насељавају Немци и Мађари, а после пада Србије ( то јест оног дела који је био 

окупиран од стране Хабсбуршке монархије, од 1718. до 1739.год.) поново под Турке 

1739. године, долазе, уз српске избеглице, Бугари, Јевреји, Грци, Цинцари и 

припадници других народа.  

                                                           
7 „ Историја Новог Сада“, Игор Новаковић 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_(1000%E2%80%941918)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_IV
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%99%D0%BE%D1%88&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1475
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Новоосновано место налазило се на неподесном терену за насеље, подводном и 

препуном бара и мочвара. Но, то није спречило нове суграђане да нешто земље отргну 

из баруштина и да неуморним радом и трговином изграде град. 1716. 

„Петроварадински шанац“ је проглашен слободним краљевским градом под именом 

„Neo planta“, што значи „нови садови“. Буквалним преводом овог имена настало је 

садашње име града. Већ од среднине осамнаестог века у Нови Сад се досељавају многи 

народи и народности, па је постао многонационални град. После угарске револуције 

1849. године град је скоро скроз био порушен. Након тога град се поново изграђује и то 

је његова друга фаза која траје од 1849. до 1914. У трећем раздобљу развитка града, 

које је било између два Светска рата, затрпавају се баруштине и обављају се велики 

хидротехнички радови, чиме је омогућено ширење града. Четврта фаза изградње Новог 

Сада била је за време нове Југославије и карактеришу је највеће урбанистичке промене, 

популациона експанзија и привредни успеси мултифукционалног Новог Сада, који је 

постао војвођанска метропола. Из сваке фазе потичу поједини делови града и свакии 

одише духом представљеног времена. 

 

2.2. ПОЛИТИЧКО И АДМИНИСТРАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 

 Нови Сад има статус града и састоји се из две градске општине: Градске 

општине Нови Сад са седиштем у Новом Саду (која обухвата бачки део Новог Сада са 

околним насељима) и Градске општине Петроварадин са седиштем у Петроварадину 

(која обухвата сремски део Новог Сада са околним насељима). Седиште градске управе 

Града Новог Сада је у Новом Саду. Органи власти у Граду Новом Саду су Скупштина 

Града Новог Сада, Градоначелник, Градско веће, Градска управа и независна 

регулаторна тела.8  

 Са 15 приградских насеља, општинско подручје града Новог Сада обухвата 

површину од 702,7 km², док уже подручје Новог Сада са Петроварадином и Сремском 

Каменицом заузима површину од 129,4 km².  

Грађевински рејон града обухвата површину од 106,2 km². Општинско подручје Града 

Новог Сада окружују општине Бачки Петровац, Врбас, Темерин, Жабаљ, Тител, Инђија, 

Сремски Карловци, Ириг и Беочин, чији становници, заједно са становницима још 

неких општина јужнобачког округа, гравитирају Новом Саду. 

                                                           
8 www.gradnovisad.com 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


12 
 

2.3. СТАНОВНИШТВО 

 

 Подручје Новог Сада је кроз историју било привлачно за насељавање због свог 

повољног географског положаја. Пораст становништва у граду бележи се кроз цео 

послератни период, при чему је у појединим раздобљима он био веома интезиван. На 

овај пораст је знатније утицао механички прилив него природни прираштај. 

Најинтезивнији демографски раст Нови Сад је остварио у периоду 1961-1971. године 

када је остварен пораст становништва за око 37%. Највећи део досељеног 

становништва града потиче са подручја Војводине (56,2%), а затим и са подручја Босне 

и Херцеговине (15,3%) и Централне Србије (11,7%). 

 Према попису становништва из 2002. године, на општинском подручју Града 

Новог Сада живело је 299.294 становника (од тога 156.328 пунолетних лица), а 

просечна старост становништва износила је 39,8 година (38,3 код мушкараца и 41,2 код 

жена). На овом подручју има 72.513 домаћинстава, а просечан број чланова по 

домаћинству је 2,63. Уже градско језгро Новог Сада (без Петроварадина и Сремске 

Каменице) има 191.405 становника, док заједно са овим насељима, број становника у 

урбаном делу Новог Сада износи 216.583. Сам град, као и већина околних насеља, 

претежно су настањени Србима, са изузетком насеља Кисач у којем већину 

становништва чине Словаци. Према подацима са сајта ЈКП „Информатика“ у 2012. 

години, општинско подручје Града Новог Сада има 385.131 становника, док урбани део 

града (са Петроварадином и Сремском Каменицом) има 296.819 становника9.  

Према попису из 2002. године, на општинском подручју Града Новог Сада забележене 

су следеће бројније етничке групе:  

•  Срби (75,50%), 
•  Мађари (5,24%), 
•  Југословени(3,17%),  
•  Словаци (2,41%),  
•  Хрвати (2,09%),  
•  Црногорци (1,68%) и остали. 

 

                                                           
9 www.wikipedia.org 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1961
http://sr.wikipedia.org/wiki/1971
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8
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3. ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 

 НОВОГ САДА 
 

3.1. ПРИРОДНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЊИХОВ 
УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 Природа, била она жива или нежива, саставни је дeо простора, па тако и 

туристичких кретања, јер се поред осталог, туризам дефинише као кретање кроз 

простор у одређено време10. У том смислу су природно-географске карактеристике 

веома важан утицајни чинилац, који опредељујуће делује на атрактивност неког 

простора, било визуелну, било климатску, као и на његово промовисање у туристички 

центар. Дакле, сасвим је јасан значај који природно-географске карактеристике имају за 

један простор који пледира да понесе назив туристичког. 

 Да бисмо представили природне туристичке потенцијале Новог Сада, морамо се 

осврнути на климатске, хидрографске и биогеографске вредности овог подручја и 

њихов утицај на развој туризма овог града. Од поменутих вреднсти, поред климе која је 

један од најзначајнијих туристичких мотива, посебну пажњу треба обратити на Дунав, 

Фрушку гору, каналску мрежу, на термоминералне изворе, биогеографске 

карактеристике, али и на уређену природу у самом граду, то јест на парковске 

површине. 

 

3.1.1. Клима 

 Значај климе је изражен у непосредној атрактивности поднебља, али и у 

посредном утицају на атрактивност других мотива11. Анализом климатских фактора и 

климатских елемената, може се утврдити вредност климе одређеног простора за 

одговарајуће врсте туризма. При томе се мора уважавати чињеница да је клима 

индиректна и директна туристичка вредност. Како клима делује на дужину туристичке 

сезоне, неометано одвијање саобраћаја, температуру воде, изглед и раст вегетације 

мора се темељно изучавати за свако туристичко место. 
                                                           
10 Станковић С. (1993): Географске основе туристичке валоризације, Гласник Српског географског 
друштва, Београд 
11 Ж. Јовичић, Д.Јовичић, В. Ивановић, (2005): Основе туризма, Београд 
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 Клима Новог Сада прелази из умерено-континенталне у континенталну, тако да 

град има сва четири годишња доба. Преко јесени и зиме дува хладан ветар- кошава, 

који траје од три до седам дана. Просечна годишња температура ваздуха у граду је 10,9 
0C, средња температура у јануару је -10C, док је у јулу +21,60C. Температурни екстреми 

се крећу од -30,70C до +41,50C. Годишње падне 578 mm воденог талога, а број дана са 

падавинама је 122 дана годишње12. 

 Летњи месеци јун, јул и август имају средњу месечну температуру преко 200C, 

што погодује купалишном и наутичком туризму. Месеци мај и септембар могу бити 

пријатни за одвијање различитих облика речног туризма ( наутика, риболов), као и за 

одвијање културног туризма иако их карактеришу честе кише. У зимским месецима-

децембар, јануар и фебруар, јављају се ниске и негативне температуре праћене 

снежним падавинама, што одговара дужем задржавању снега на Фрушкој Гори, тако да 

се могу одвијати спортско рекреативни садржаји као што су трчање на скијама, 

санкање, грудвање, пешачење...13 

Табела 1. Просечна температура и количина падавина у Новом Саду, 2006. Године 

Показатељ Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год. 

Средњи максимум, 
°C 

3 6 12 17 23 25 27 27 24 18 10 5 16 

Средњи минимум, °C −4 −2 1 6 11 14 15 14 11 6 2 −2 6 

Количина 
падавина, mm 

38 35 41 47 57 82 61 55 36 35 46 44 577 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 Због промене климе на глобалном нивоу, последњих година се на подручју 

Новог Сада повећала количина падавина, што повремено изазива поплаве у неким 

деловима града, будући да садашњи градски канализациони систем није пројектован за 

измењене климатске услове. Ово негативно утиче на градски туризам. Још једна 

последица глобалне промене климе је повећање температуре по месецима што повољно 

утиче на развој туризма. 

  

                                                           
12 Републички хидрометеоролошки завод 
13 www.backpackers.org.rs 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=168
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 Када говоримо о клими поменућемо и њен утицај на сезоничност туристичког 

промета. Наиме, како је реч о градском центру, клима нема велики утицај на 

формирање туристичке сезоне, јер када је реч о овом облику туризма, сезоничност није 

изражена. Иако нема изражене сезоничности, туристички промет је нешто већи у 

пролећним и летњим месецима у овом граду. 

 

3.1.2. Хидрографски потенцијал 

 

Лука, бродоградилиште, Рибарско острво, Штранд, Дунавски кеј, Бегечка јама, 

Ковиљско-петроварадински рит и наравно живот на реци, све су ово градске одреднице 

везане за Дунав и велики природни потенцијали који се могу туристички валоризовати. 

У хидролошке потенцијале Новог Сада, поред Дунава, спадају и термоминералне воде 

и каналска мрежа. 

3.1.2.1. Дунав 

 Дунав није највећа, али је свакако најзначајнија европска река. Дугачак је око 

2850 km, протиче кроз неколико централноевропских главних градова, пре него што се 

улије у Црно море кроз делту Дунава у Румунији и Украјини. Дунав је у историји био 

једна од најсталнијих граница Римског царства. Река протиче кроз или чини границу 

десет држава: Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Хрватску, Србију, Румунију, 

Бугарску, Молдавију и Украјину. Кроз нашу земљу протиче на дужини 588 km14.За 

Европљане Дунав је јединствена природна баштина на чијим обалама је 

сконцентрисано значајно културно наслеђе. У исто време Дунав је и европски 

магистрални ток од великог значаја, којим се крећу идеје, људи, роба. У тој неисцрпној 

ризници разноликости новосадско подручје има веома важно место. 

 Дунав улази у Војводину у свом средњем току на 1433 климометру. Нови Сад 

лежи на левој обали Дунава, између 1.252-ог и 1.262-ог километра речног тока. У овом 

делу Дунав има све карактеристике низијске реке. Разлива се при већем водостају и 

кривуда, стварајући бројна речна острва и рукавце. Између бројих рукаваца и речних 

острва настају дивне оазе природе које настањују бројни примерци флоре и фауне, а 

који се могу веома добро искористити у туристичке сврхе. У појединим зонама налазе 

                                                           
14 www.wikipedia.org 
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се бројна ловишта до којих се може доћи и бродићем кроз рукавце Дунава, а који се 

могу туристички такође валоризовати. 

 Дунав пресеца новосадско подручје у свом средњем току у дужини од око два 

километара. Дуж читавог новосадског подручја изграђен је одбрамбени насип. На 

новосадско подручје долази из правца Футога, дакле са запада, да би потиснут чврстим 

фрушкогорским масивом скренуо ка северу, а на источној периферији града, још у 

већем луку скренуо према југоистоку заобилазећи Петроварадин. Ширина речног 

корита на подручју Новог Сада углавном се креће између 500 и 800 m, док се код моста 

“Варадинска дуга” налази изразито сужење од свега 280 m, што је изузимајући сектор 

Ђердапа најмања ширина у нашој земљи. На поменутом месту је и највећа дубина реке 

на овом сектору, која при средњем водостају износи 14, а при високом 17 метара, док је 

просек на подручју Новог Сада 10 метара. Због поменутог сужења узводно се уз 

новосадску обалу врши акумулација пешчаног наноса. Тако је наталожено Каменичко, 

односно Рибарско острво и низводно од њега Штранд и Бећар Штранд.  

Табела 2. Средње месечне температуре воде и ваздуха на Дунаву код Новог Сада од 
1946-1955 . 

Извор: (Дукић, 1962, 67) 

 Наведена табела приказује температуре воде и ваздуха код Новог Сада у 

периоду од 1946-1955. године. Упућује на сазнање да се најниже температуре воде 

(1,7˚C) и ваздуха (-0,1˚C) јављају у истом месецу, јануару. Са друге стране највиша 

температура воде (22,1˚C - август) касни у односу на температуру ваздуха (23˚C - јул), 

јер се вода загрева спорије од ваздуха. Такође, када се зна да су минималне температуре 

воде и ваздуха неопходних за купање 18˚C, може се донети закључак да купалишна 

сезона на Дунаву код Новог Сада траје четири месеца односно 120 дана од јуна да 

септембра. То је пре свега важно за локално становништво, које може потражити 

освежење и у граду. 

 

Месец 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура 
воде 

 

1,7 2,0 5,1 11,5 16,7 20,1 21,7 22,1 19,1 12,7 7,3 3,3 

Температура 
ваздуха 

-0,1 1,3 6,3 12,0 16,7 20,5 23,0 21,8 18,2 12,9 7,9 1,0 
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- Рибарско острво 

Омиљено излетиште Новосађана, а све више и страних туриста који долазе у Нови Сад. 

Ту се налазе ресторани, викенд насеље, плаже, као и апартманско насеље „Дунавске 

колибе“ намењено туристима који желе дуже да бораве у природи, како домаћим тако и 

страним. Карактеристично је то да је поред Дунава бар за 5 степени свежије него у 

граду, па је ово место посебно атрактивно за туристе лети када се тражи спас од градске 

врућине управо овде. Оно што понуду овог места чини специфичном јесте и постојање 

мале марине, па гости могу и Дунавом да дођу до града. Ту могу да пристану чамци, 

глисери и бродићи. 

 

- Штранд 

Најлепша плажа на Дунаву, новосадски Штранд званично је своје капије отворио 1911. 

године, мада су Новосађани на том месту давно пре тога користили чари Дунава. 

Крајем 19. века била су популарна Штенглова дунавска купатила, тзв. “швимшуле”, 

или школе пливања. На Дунаву су били постављени сплавови са бурадима везаним за 

балване. Купаћи костими који су се тада носили Штрандом ни мало не личе на оно што 

се данас може видети на плажи. Интересантно је да се уз улазницу добијао купаћи 

костим, који је морао да задовољи строга правила. Већ тада, Штранд је имао 

организовану стражарску и спасилачку службу, а били су ангажовани и учитељи 

пливања. Из тог доба постоје записи и о многим дивљим плажама с обе стране Дунава 

које су походили они којима је Штранд био далеко, или нису имали за улазницу. 

Изградњом три реда дрвених кабина 1913. године, потом билетарнице, бараке за 

бицикле, тушева, ресторана, трамболине, скакаонице и чамци за изнајмљивање, 

Штранд је, уз пажљиво однеговано зеленило и густе дрвореде, пружао висок комфор и 

завидан изглед белосветске отмености. 15 

 Двадесетих година прошлог века на Штранду се већ нешто мења. Ишчезла је 

подела на женска и мушка купалишта. Никле су кафанице, спортски терени, љуљашке, 

а чула се и музика. Посетиоцима су данас на располагању два кошаркашка, три 

одбојкашка и терен за мини голф, алпинистичка стена, а за најмлађе су ту дечија 

игралишта. Више од 400 стабала дрвећа, углавном аутохтоних врста, цветне гредице, 

украсно шибље и неговани травњаци, чине боравак на Штранду пријатнијим. О 

                                                           
15 www.novisad  turism.com 

 

http://www.novisad/
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безбедности у води и на плажи брину одлично обучене спасилачка и редарска служба, 

као и патроле новосадске полиције. Од 1. маја до 30. септембра, колико траје 

купалишна сезона, на плажи се организује велики број културно-спортских програма, 

који могу да задовоље и најистанчанији укус. Већ четири године на Штранду, у 

близини Моста слободе, одржава се ВИП челенџер турнир у одбојци на песку. Ове 

године новосадски Штранд је био домаћи Европског првенства у овом спорту, по којем 

је Нови Сад и познат у свету. Током фестивала „Егзит“, већ традиционално се на 

градској плажи приређују дневне журке. Фестивали „Војводина фест“ и „Зов равнице“ 

приказују достигнућа у области игре, музике, фолклора, винарства и кулинарства из 

Војводине и целог региона. Ту су и традиционални турнири у тенису главом и баскету, 

као и велики број концерата и програма за најмлађе. Сваке године, 56. лета заредом, на 

Штранд сврате и учесници Дунавске регате, најдуже на свету. 

  Данас Штранд представља најпознатију плажу Новог Сада са свим пратећима 

забавним и рекреативним садржајима у којима Новосађани, а и страни туристи радо 

уживају поготово у летњим месецима.  

 Сваке године, захваљујући Граду и „Градском зеленилу“ које се и стара о 

Штранду, плажа се модернизује и добија нове садржаје. И поред тога Штранд је успео 

да задржи онај стари, препознатљиви новосадски шарм, који ће, надамо се, сачувати и 

генерације које долазе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5. Изглед Штранда 
Извор: www.google.rs/images 
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- Бегечка јама 

Бечка јама је старо корито Дунава, а сада језеро са плажом и добрим риболовним 

теренима. То је уједно и место за одмор и рекреацију. Бечка јама је и парк природе од 

посебног националног значаја за очување фауне птица. 

 

- Ковиљско-петроварадински рит 

Ковиљ је старо бачко село удаљено 25 километара од Новог Сада, познато по 

манастиру Ковиљ16, родној кући Лазе Костића и по Аркању-одличном риболовном 

терену и станишту птица које је од међународног значаја. На старим рукавцима Дунава 

формиран је простран рт, станиште ретких птица. Ради заштите фауне, нарочито 

орнито фауне, установљен је ( на површини од 4,840 хектара) специјални резерват 

природе Ковиљско-петроварадински рит. Међу 250 врста птица регистроване су и ретке 

и угрожене врсте као што су : црна рода, црвенокљуни лабуд, орао белорепан, велика 

бела чапља, мала бела чапља и друге. Ово је одличан потенцијал за развој излетничког 

и сафари туризма. Почетком јуна сваке године овде се организује и традиционални 

фото-сафари. 

 

- Дунавски кеј 

Дунавски кеј представља шеталиште поред реке са најлепшим погледом на 

Петроварадинску тврђаву. Идеално место где туристи могу да проведу своје летње 

вечери у шетњи и уживању у погледу на тврђаву и прелепу реку, где се могу опустити 

и релаксирати и склонити се од градске вреве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Задужбина Светог Саве 
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3.1.2.2. Каналска мрежа 

 

 Каналска мрежа у нашој земљи има готово потпуно индустријски и транспортни 

значај, без утицаја туризма у та пловна подручја. Иако су канали претворени у 

индустријске зоне и услед тога прилично загађени, те са тог аспекта незанимњивим за 

туризам, даћемо један преглед каналске мреже која пресеца новосадско подручје. 

 Триторију Општине Нови Сад пресеца канал основне каналске мреже Нови Сад-

Савино Село из хидрографског система Дунав-Тиса-Дунав, познатији као Мали бачки 

канал. Он долази из северозападног правца, од Руменке, иде северном периферијом 

града и улива се у Дунав на источној периферији града, на месту најистуренијег дела 

меандра на северу. Поред тога што је плован Канал је за Нови Сад посебно значајан, јер 

је покрај њега подигнут највећи број индустријскик објеката, те је познат као 

новосадска индустријска зона.  

Од посебног је значаја речно пристаниште Нови Сад које се налази на поменутом 

Каналу 300 метара од његовог ушћа. Ово је савремено пристаниште опремљено 

универзалном механизацијом. Ова каналска мрежа није туристички атрактивна, те с 

тога није туристички ни активирана. 

 

 

3.1.2.3. Термоминералне воде 

 

 Термоминералне воде су посебно важне за бањски и здравствено рекреативни 

туризам, па ће се у овом делу обратити пажња на термоминералне изворе на територији 

Општине Нови Сад. 

Минералним водама називамо оне воде које по једном литру садрже више од једног 

грама растворених минералних материја, док су термалне све оне воде које на месту 

изливања имају температуру вишу од 20°С. Пошто је неутрални слој у Војводини на 

дубини од 20 метара и да се температура воде повећава за 1°С сваких 18 метара у 

дубину, термалне воде леже релативно плитко. Због повишене температуре термалне 

воде лако растварају минерале, док минералне не морају увек бити термалне. 

 Под новосадском Термоминералном водом подразумева се вода која се 

експлоатише у кругу Новосадске бање, познате под називом Јодна бања, као и са 

простора фабричког круга Минакве. На месту Новосадске бање врши се експлоатација 

природне минералне воде, која је и термална јер има 24°С, од 1898. године, када је овде 
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избушен први бунар, са капацитетом од 300 l/min. У кругу касније изграђене бање 

избушено је још шест бунара, а вода се користи за купање у оквиру лечилишта и 

делимично за пуњење боца. Године 1972. почиње други период експлоатације 

минералне воде, када се отварају нове бушотине 2,5 km западно од старих извора. Тада 

се уводи нова технологија каптирања извора и флаширања воде, где се у оквиру 

предузећа “Минаква” производи природна минерална вода. Вода са овог извора је 

категорисана као алкална, муријатично-јодна хипотерма и готово нимало не садржи 

слободног угљендиоксида. Природна минерална вода “Минаква” повољно делује на 

здравље, нарочито код хроничног обољења желуца и жучних путева и стања после 

хируршких одстрањења камена из жучних канала. 

 

 

3.1.3. Биогеографске карактеристике 

 

 Распрострањеност биљног и животињског света на новосадском подручју 

условљена је непосредним утицајем низа еколошких фактора. Комбинованим 

деловањем геоморфолошких, климатских, хидролошких и антропогених фактора 

формирана је биогеографска мозаичност терена. 

 Највећа геоморфолошка целина у ширем окружењу града Новог Сада јесте 

Фрушка Гора, па иако не улази у градско подручје, а о којој ће бити у даљем излагању 

више речи. Различити еколошки фактори утицали су да се на овој острвској планини 

формира јединствен, пре свега биљни покривач, који је заједно са антропогеним 

елементом би пресудан за проглашење Фрушке Горе националним парком. Наиме, ту 

су заступљени чисти и мешовити састави букве, храста, јеле, бора, липе, бреста, граба, 

црног и белог јасена. Такође, заступљене су и ливадске и пашњачке форме, са 

ендемским и реликтним врстама, попут орхидеје. 

 Биљни свет Новог Сада представљен је самониклим и сађеним врстама биљака и 

парковским зеленилом, дрворедима и цветним алејама. На подручју града има више 

паркова, који доприносе лепоти пејзажа, здравијем животу и чине места одмора и 

рекреације. Дакле зелене површине веома значајне, не само за локално становништво, 

него и за туристе који су у посети неком граду, те после обиласка градских 

занимљивости могу да се одморе и освеже у парку. Зеленило у Новом Саду није 

равномерно распоређено, јер је евидентан недостатак зелених површина у старом делу 

града, односно у месним заједницама: Стари град, Подбара, Роткварија. Постојећи 
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паркови, њихов број и величина су недовољни у односу на број становника, па је и 

функционалност паркова незадовољавајућа. Као значајније градске паркове треба 

издвојити: Дунавски, Футошки, Железнички, Каменички, Лимански, парк на 

Петроварадинској тврђави, зелене површине уз кеј. 

 

- Лимански парк 

На простору Лимана 3, на 12,9 хeктара, налази се највећи парк у граду. Настао је 

изградњом Лимана, садњом топола и врба, касније је оплемењен липом, брезом, 

храстом, кедром, омориком и украсним шибљем. Однегован је и леп травњак. У оквиру 

парка је извор питке воде. Омиљено је шеталиште становника Лиман, нарочито 

власника паса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. Лимански парк 
Извор: www.google.rs/images 

 

 

- Парк код Железничке станице 

Заузима површину између пруженог насипа и Булевара Јаше Томића. 

Ова површина обилује добрим травњацима, бројним дрвећем, кутком за децу. Овај парк 

је одличан за одмор путника и туриста који железницом долазе у Нови Сад. 
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- Каменички парк 

Каменички парк је подигнут око дворца породице Марцибањи де Пухо изграђеног 

1797-1811. године и реконструисаног и дограђеног 1834-1836.године, када је уређен на 

површини од око 28 хектара. Организован је у мешовитом стилу, са веома малим 

класично уређеним партером око саме зграде дворца и пространим пејзажним делом на 

коме су заступљени масиви високих стабала већином аутохтоних врста дендрофлоре 

који су испресецани пространим травњацима. Подигнут је на нагнутом терену и свим 

својим елементима је прилагођен пластици терена. Очуваност планске организације 

простора према првобитном пројектантском решењу, богатство дендрофлоре и остаци 

очуваних оригиналних вртно-архитектонских елемената чине парк јединственим и 

представљају његову основну вредност. Положај Каменичког парка у односу на град 

Нови Сад чини га посебно атрактивним за већи број посетилаца, а велика површина на 

којој се простире даје му значајну улогу у општем систему зеленила града. Изузетну 

вредност овог објекта вртне архитектуре представља и његова локација на обали 

Дунава. У тој чињеници леже велики потенцијали за промоцију и унапређење 

Каменичког парка, али под светлом заштите у смислу очувања његове вредности као 

историјског парка. Такође, има и васпитно-образовну, научно-истраживачку, развојну, 

санитарну, естетску, еколошку, психолошку и рекреативну функцију. Каменички парк 

је значајно природно добро треће категорије и од 26.децембра 2008. године, одлуком 

Скупштине града. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика 7. Каменички парк 
Извор: www.google.rs/images 
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- Футошки парк 

Футошки парк је настао у првој декади 20.века, непосредно по изградњи Јодне бање, 

као парк специјалне намене подигнут око бање. Првобитно идејно решеwе овог парка је 

понудио Армин Пец Млађи, чувени мађарски пејзажни архитекта. Овај пројекат није 

реализован, али су у изведеном решењу препознатљиви елементи овог пројекта. 

Делимична реконструкција парка је извршена 1964. године, према пројекту обнове 

Футошког парка (1962.године) аутора Ратибора Ђорђевића. Пажљиво осмишљене 

стазе, алеје, одморишта, богати цветни партери и дендрофлора указују на висок ниво 

првобитног пројектатског решења. 

Парк карактерише веома богат фонд биљног материјала, са преко 100 врста, варијетета 

и форми декоративне дендрофлоре, са многобројним егзотичним и аутохтоним 

сортама. 

У југозападном делу парка налази се плитко језеро неправилног облика, које се напаја 

атмосферском и подземним водама. У парку се налази више геотермалних извора. На 

територији парка укупно је до сада бушено седам бунара. 

На подручју Футошког парка установљен је режим заштите другог степена, а старање је 

поверено „Градском зеленилу“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8. Футошки парк 
Извор: www.google.rs/images 
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- Дунавски парк 

Најлепши новосадски парк са преко 250 биљних врста налази се у самом центру града, 

а простире се на 33.695 квадратних метара. Парк се налази под заштитом Републичког 

завода за заштиту природе. Уређење земљишта за Дунавски парк започето је 1895. 

године на великој ливади где су се до тада одржавали велики годишњи вашари. Стога је 

и ледина на којој је почело уређење парка звала вашариште. 

Најпре је уређен простор испред тадашње Судске палате – засејана је трава посађено 

дрвеће и направљене земљане стазе. Тај простор је од 1912. године почела да краси 

скулптура „Нимфе“, рад новосадског вајара Ђорђа Јовановића. У парку се налази и 

споменик Ђуре Јакшића, рад Јована Солдатовића, фигура Преподобног Сергија 

Радоњешког (поклон Друштва руско-српског пријатељства), биста Бранка Радичевића 

(рад Иванке Ацин), а 1992. године постављена је и биста Мирослава Антића, коју је 

израдио Павле Радовановић.У централном делу парка налази се језеро са малим 

острвом у средини. Језеро се повремено порибљава. Језеро је генерално реконструисано 

1978. године, када је у њега стављен пар лабудова и неколико патака. 

Дунавски парк красе многобројне и ретке врсте дрвећа: лешника, бреза, сребрне липе, 

дивљег кестена, јаблана, јела, чемпреса, туја, бора... У њему се налази и веома леп и 

редак пирамидални храст лужњак, који је стављен под заштиту. Парк украшава и 

велики број врста шибља: шимшира, жутике, јапанске дуње, црвеног дрена, клеке... У 

сваком случају, Дунавски парк више од једног века одолева времену и представља 

праву оазу мира у центру Новог Сада. Он представља и један од заштитних знакова 

Новог Сада, незаобилазан и на разгледницама нашег града. 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 9. Дунавски парк 
Извор: www.google.rs/images 
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3.1.3.1. Фрушка гора 
 

 Као што је већ речено, Фрушка гора се налази у близини самог града. Фрушка 

гора са националним парком од око 25.000 ha на којој се налази 17 православних 

манастира (осниваним у периоду од 15. до 18. века као задужбине српских деспота), са 

шумовитим пределима, ретким биљним и животињским врстама, природним 

резерватима, бројним језерима (укупно 14), планинским стазама (око 800 km 

маркираних стаза), планинарским домовима и хотелом, налази се делом на новосадском 

подручју и представља једно од најсадржајнијих туристичких целина Подунавља. 

 Највиши врхови су Црвени чот (538 m), Орловац (512 m) и туристички центар 

Иришки венац (490 m). Пружа се дуж десне обале Дунава, дуга 80, а широка 15 km. 

Стварање планине почело у мезозоику, пре 90 милиона година; научници је називају 

„огледало геолошке прошлости“ — на њој су пронађене 164 

животињске фосилне врсте, старе око 123 милиона година. Фрушка гора богата је 

шумама храста, граба, букве, липе и другог дрвећа; са заштићених преко 50 биљних 

врста17. 

 На планини постоји и више археолошких налазишта (неолит, бакарно, бронзано 

и римско доба), као и стари фрушкогорски манастири (укупно 17), настали од краја 15. 

до 18. века, познати по специфичној архитектури, богатим ризницама, библиотекама и 

фрескама. Средиште управе Националног парка је у Сремској Каменици. 

 Парк чини усамљена острвска планина у Панонској низији. Према југу и 

северу Фрушка гора је јако разуђена планинским и речним токовима, при чему се од 

главног уског гребена пружају појединачни, бочни гребени, најчешће са врло стрмим 

падинама. Северна падина Фрушке горе је стрмија у односу на јужну, услед подсецања 

Дунава. Такође, лесна зараван која окружује Фрушку гору, мање је ширине и моћности 

на северној страни, услед поменутих прилика. 

 Пашњаци и плодно земљиште, виногради и воћњаци, украшавају падине и ниже 

делове Фрушке горе, док су површине које се налазе висинама изнад 300 метара 

надморске висине покривене густим, листопадним шумама. 

 Назив националног парка потиче од назива истоимене планине, а назив Фрушка 

гора носи у свом придевском облику етник „Фруг“ у значењу Франак (прото-Француз) 

тј. Фригијац (из Мале Азије) са којим речима је, уосталом, етимолошки сродна, те на 

тај начин име ове планине чува успомену на заједнице давно нестале из ових крајева. 
                                                           
17 Национални паркови Србије 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%9B%D1%9A%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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 Када говоримо о Фрушкој Гори, говоримо пре свега о незагађеној природи у 

којој уживају чести излетници и заљубљеници природе. Велики ужитак представљају 

фрушкогорска вина. На подручју Фрушке горе постоје три центра за производњу вина : 

Петроварадин са Сремским Карловцима, Ириг и Ердевик, што се може туристички 

експлоатисати. 

 Фрушка Гора је позната и по Фрушкогорском маратону који се традиционално 

одржава, од 1978. године на планини Фрушка гора, на територији националног парка 

Фрушка гора. Све стазе маратона су трасиране у брдовитом шумској појасу. Маратон се 

одржава једанпут годишње око првог маја и траје два дана (субота и недеља), где 

учествује до 10.000 људи из целе регије. Старт и циљ маратона је викенд 

насеље Поповица (Ср. Каменица), удаљено 10 km од Новог Сада. Сваке године је 

организован превоз аутобусима од и до маратона из Новог Сада (железничке станице).  

 Фрушка Гора је позната и по манастирима и представља српску Свету Гору за 

православне вернике са својих седамнаест манастира и богатим културно историјским 

наслеђем. Манастири настали у 16. веку припадају моравском архитектонском стилу. 

Од данас активних 16 манастира само осам је задржало архитектуру из времена 

првобитне градње, док остали имају изглед из 18. Века, као седамнаести манастир 

помиње се манастир Фенек. 

 Од запада ка истоку налазе се манастири:1.Привина Глава, 2.Дивша (Ђипша), 

3.Кувеждин, 4.Петковица, 5.Шишатовац, 6.Бешеново, 7.Мала Ремета, 8.Беочин, 

9.Раковац, 10.Јазак, 11.Врдник, 12.Старо Хопово, 13.Ново Хопово, 14.Гргетег, 

15.Велика Ремета, 16.Манастир Крушедол. 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10. Распоред манастира на Фрушкој Гори 
Извор: www.google.rs/images 
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У овом раду поменућемо манастире на Фрушкој Гори који као и сам национални парк 

употпуњују туристичку понуду Новог Сада. 

 -Манастир ПРИВИНА (ПРИБИНА) ГЛАВА, посвећен Светим арханђелима 

Михаилу и Гаврилу, налази се поред истоименог села, у западном делу Фрушке горе, 

око пет километара североисточно од Шида. Постоје две легенде о настанку овог 

манастира. Према једној манастир је добио име по оснивачу властелину Приви 

(Приби), који је манастир основао у 12. веку. По другој манастир је у 15. веку основао 

деспот Вук Бранковић на месту на ком су убијени градитељи који су добили новац за 

градњу манастира и са истим побегли (одрубљена им је глава, па отуд и назив 

манастира). С обзиром да се претпоставља да је манастир настао 1496. године, 

вероватнија је друга легенда. На месту средњовековне цркве 1741. године подигнути су 

нова црква и двоспратни конаци са јужне и источне стране.  

 

 -Манастир ДИВША (ЂИПША), смештен на западу јужног обронка Фрушке горе, 

између села Визић и Дивош, посвећен светом Николи, задужбина је деспота Јована 

Бранковића. О самом манастиру најстарији сачувани писани помен је рукопис 

четворојеванђеља које је у Дивши писано крајем 15. или почетком 16. века. 

Манстир Дивша је у два наврата био под управом (метох) манастира Кувеждин. После 

Другог светског рата манастир је опустео, али је 1980. године васпостављен као женски 

и постепено се обнавља. Данас манастир чине црква Светог Никoлe и спратни конак 

северно од ње. 

 

 -Манастир КУВЕЖДИН, чија је црква посвећена Светом Сави, налази се на 

југозападном делу Фрушке горе, 1 km северно од насеља Дивош. Предање са краја 17. 

века наводи да је Кувеждин основао српски војвода и последњи српски деспот Стефан 

Штиљановић 1520. године. У Кувеждину су у 17. веку, бежећи од Турака, уточиште 

нашли монаси манастира Винче и Сланци (код Београда). У првој половини 19. века 

изграђени су троспратни барокни звоник и тространи манастирски конаци који су 

имали одлике класицистичке архитектуре. Током свог развоја манастир је првобитно 

био мушки, да би пред Други светски рат постао женски. Последњих година је 

реконструисан и васпостављен као мушки. 
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 -Манастир ПЕТКОВИЦА, чија је црква посвећена светој Петки, се налази у 

југозападном делу Фрушке горе, између села Дивош и Шишатовац и сматра се једним 

од најстаријих манастира на Фрушкој гори, мада није познато када је стварно подигнут. 

Према народној легенди манастир је основала и у њему последње дане провела Јелена 

Штиљановић, удовица деспота Стефана Штиљановића. Манастир је подигнут средином 

16. века. Основни архитектонски елементи петковачке цркве указују на то да је грађена 

по узору на цркву Лазарицу. Црква манастира Петковица припада типу једнокуполних 

грађевина с тролисном основом комбинованог уписаног крста.  

 

 -Манастир ШИШАТОВАЦ се налази на јужним падинама западног дела Фрушке 

горе, у близини истоименог насеља и извора поточића Ремете. Монаси манастира 

Жича, предвођени игуманом Теофилом, почетком 16. века побегли су у Срем, где су 

нашли стару црквицу посвећену светом Николи коју су назвали Реметско. На месту 

старе цркве подигли су 1520. године нову и посветили је рођењу пресвете Богородице. 

Ова црква није сачувана и брзо је срушена, а на њеном месту је половином 16. века 

подигнут нови манастир који је назван Шишатовац. У архитектури цркве преовлађује 

барок, док су прозори израђени у готском стилу. Коначни изглед конаци су добили 

крајем 18. и почетком 19. века.  

 

 -Манастир БЕШЕНОВО налази се на јужним падинама средишњег дела Фрушке 

горе, уз поток Чикош. Манастирска црква је посвећена светим арханђелима Гаврилу и 

Михајлу. Према предању манастир је основао српски краљ Драгутин крајем 13. века. 

Други подаци о оснивању доводе се у везу са 1467. годином, која је записана на зиду 

као година осликавања манастирске цркве... 

 

 -Манастир КРУШЕДОЛ налази се осам километара источно од Ирига. У 

шеснаестом веку подигли су га архиепископ Максим, унук деспота Ђурђа Бранковића, 

и његова мајка, деспотица Ангелина. На иконостасу можемо видети иконе из 16. и 17. 

века, рађене у српском традиционално стилу. 

 

 -Манастир СРЕТЕЊА у селу Крушедол подигла је Ангелина, мати владике 

Максима, као женкски манастир између 1513. и 1516. Године. 
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 -Манастир ХОПОВО налази се три километара северно од Ирига. Манастир је 

више пута страдао од пожара. Црква манастира Хопово представља највећу и 

најраскошнију цркву међу фрушкогорским манастирима. Овде се замонашио и Доситеј 

Обрадовић. 

 
Слика 11. Манастир Ново Хопово 

Извор: www.google.rs/images 

 

 

 -Манастир СТАРО ХОПОВО налази се два километара североисточно од 

манастира Ново Хопово сада је само црквица и одликује се старом архитектуром. 

Подигнута је 1751. године.  

 

 -Манастир БЕОЧИН налази се четири километара од села Беочин, а западно од 

Раковице. Вероватно је постојао још у шеснаестом веку. Године 1698. подигли су га 

монаси из Раче који су побегли из Србије. Данашњи свој изглед манастир је добио 

1893. Манастирски конак је најлепши од свих на Фрушкој Гори. 
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 -Манастир ЈАЗАК налази се четири километара од манастира Врдник и подигнут 

је 1736. године. Манастир је имао богату ризницу и библиотеку.  

  

 -Манастир ВЕЛИКА РЕМЕТА је бивши римокатолоички манастир који је 

преобраћен у православни манастир исто као и манастир Мала Ремета. Велика Ремета 

значајна је по томе што су у њој сачуване најстарије фреске на територији Војводине 

које датирају из 1568. године. Овде је интересантна и појава фресака на спољној страни 

грађевине. 

 

 -Манастир МАЛА РЕМЕТА је као што је поменуто већ крајем петнаестог века 

преобраћен у православни манастир, а некада је био еремитски-павлински-

римокатолочки манастир. У сачуваним документима помиње се тек 1541. и 1568. 

године. 

 -Манастир ГРГЕТЕГ налази се седам километара североисточно од Ирига. 

Према предању основао га је Вук Бранковић, звани Змај Огњени Вук. Током 

осамнаестог века манастир је био често обнављан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 12. Манастир Гргетег 
Извор: www.google.rs/images 
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 -Манастир ВРДНИК налази се седам километара западно од Ирига и тесно је 

везан за историју српског народа. Овде је пренешено тело кнеза Лазара из Раванице. Ту 

је донесен и свилени покров који је извезла монахиња Јефимија. 

 

 Mанастири на Фрушкој Гори верна су слика црквене уметности са својим 

специфичним стиловима и према времену настанка. Поред архитетонске вредности, 

манастири су се одликовали и богатим ризницама, али део занменитости је уништен у 

ратовима, а део се чува у манастирима. Манастири представљају велику туристичку 

вредност у којој се афирмише посебан вид туризма-верски или религиозни туризам 

који се све више развија. Са врхова појединих заравњених делова виде се делови равне 

Војводине, Нови Сад, кривудави ток Дунава и други пејзажи. Углавном се говори о 

туризму излетничког типа-овде се налазе бројна излетишта као и језера Ледничко, 

Међеш, Борковац... Такође овде је веома заступљен и екскурзиони туризам, поготово 

школске екскурзије. На Фрушкој гори постоје више познатих туристичких 

одредишта. Летенка је познато излетиште и дечје одмаралиште, на Бранковцу се налази 

напуштено одмаралиште Поште. Тестера је дечје одмаралиште, а недалеко од ње 

на Андревљу се налази одмаралиште и конференцијски центар у државном 

власништву. Код  ТВ торња на Иришком венцу се налази хотел „Норцев“, као и 

на Иришком венцу који је уједно и познато излетиште. На Стражилову, излетишту 

изнад Сремских Карловаца, се налази гроб Бранка Радичевића. У Врднику се 

налази бања „Термал“ са термалном водом и Врдничка кула, која је саграђена на месту 

утврђења из римског доба. 

Поред поменутих познатих одредишта, значајнија су следећа излетишта: Чортановачка 

шума, Партизански пут, Иришки венац, Главица, Поповица, Змајевац, Хајдучки 

брег, Цигански логор, Рохаљ базе, Липовача и др. На свим овим излетиштима створени 

су услови за једнодневни боравак у шуми, шумским пропланцима и на ливадама. Иако 

је реч о природним туристичким потенцијалима у овом поглављу, сврстали смо овде 

манастире на Фрушкој Гори, будући да је сама планина Фрушка Гора природни 

туристички потенцијал.18 

 

                                                           
18 Ромелић Ј., Ђуричић Ј.( 1993): Карактеристике излетничко рекреативне функције делова приградске 
зоне Новог Сада, Зборник радова, Географски факултет, Универзитет у Београду 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%99_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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4. КУЛТУРНА ПОНУДА ГРАДА НОВОГ САДА 
 

Нови Сад је привредни, културни, научни, образовни, администратитавни центар. Овај 

град је понео име Српска Атина, што житељи овог града посебно истичу. Град 

просвете, културе, град музеја, галерија, библиотека и позоришта. У овом поглављу 

поменућемо незаобилазну Петроварадинску тврђаву, по којој је овај град и познат, 

прелепу архитектуру овог града, верске објекте, позоришта и музеје, Матицу српску, 

значајне споменике и значајне људе у овом граду, као и манифестације и етоно-

социјалне мотиве које употпуњују културни туристички потенцијал Новог Сада. 

4.1. ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА 

 Петроварадинска тврђава, позната још као и Гибралтар на Дунаву налази се на 

десној обали Дунава код Новог Сада. Грађена је у периоду од 1692. до 1780. године, а 

њен идејни творац је био маркиз Себастијан Вобан. Настала је у време аустријских 

владара Леополда I, Јосифа I, Карла VI, Марије Терезије и Јосифа II. Тврђава стоји на 

серпетинско диоритској стени која има доминантан географски и стратешки положај на 

овим просторима, те су се због тога за њу кроз векове отимали многи народи. Овде има 

трагова насељавања још из старијег каменог доба, а касније су се смењивали Келти, 

Римљани, Хуни, Авари, Византијци, Мађари, Срби и Турци које су 1687. године 

истерали Аустријанци, и 5 година касније започели градњу садашње тврђаве. 

На латинском језику „петра“ значи стена, „вар“ је на мађарском град, док би на турском 

„дин“ било вера. Спајањем тих речи добија се име Петроварадин, што у дословном 

тумачењу нашег народа значи да је то град на стени чврст као вера.19 

 За градњу Тврђаве веома је заслужан италијански гроф Алојзије Фердинандо 

Луиђи Марсили (1659-1730), родом из Болоње, инжињерски пуковник аустријске 

војске. Тврђава је почела да се гради по Вобановом систему, чија је основа имала више 

наглашених делова (Горња тврђава, Доња тврђава, Хорнверк, Мала тврђава на острву и 

Мостобран). На Горњој тврђави био је најпре обликован југозападни истурени угао, 

такозвани Леополдов бастион. До тридесетих година 18. века завршени су поред 

Леополдовог и бастиони: Иноћенти, Јосиф, Лудвиг и Терезије са пратећим објектима, 

као и Мостобран - Бруцкенсчантзе на левој обали Дунава, и мало острвско утврђење - 

Инселсчантзе. 
                                                           
19 „Историја Петроварадина“, Игор Новаковић 



34 
 

 Средином 18. века започела је и последња фаза изградње објеката у комплексу 

Тврђаве. У оквиру Горње тврђаве зидају се главне зграде: Дуга касарна, Једноставна 

касарна, Топовњача (Арсенал, касније назван Мамула), изграђен је водовод, а на 

бастиону Лудвиг и кула са великим сатом. Објекти изграђени у овом периоду су 

најпрепознатљивије туристичке атракције Тврђаве. 

 Кула са великим сатом на бастиону Лудвиг, свакако је једна од најпознатијих 

туристичких атрактивности Тврђаве и Новог Сада. Овај барокни торањ је познат по 

томе што на сату велика казаљка показује сате, а мала минуте. Ово је учињено како би 

људи, а поготово мађари могли да виде са велике даљине колико је сати. Сат покреће 

оригинални механизам који се свакодневно навија. Још једна карактеристика овог сата 

је и да по хладном времену сат касни, а по топлом жури. 

 Топовњача, Арсенал или Мамула је најмонументалнија једноспратна зграда на 

Горњој - Петроварадинској тврђави. У овој барокној грађевини правогаоне основе се 

данас налази Музеј Града Новог Сада. 

 Дуга касарна чини препознатљиву силуету Петроварадинске тврђаве. Она је 

била кључни објекат у гарнизонском комплексу, јер је служила за смештај официра и 

војника, а садржала је и низ радионица, интендантских служби, коњушница и слично. 

Данас се у њој налази хотел, док су у подрумским просторијама смештени бројни 

атељеи Ликовног круга. 

 Од 1768. до 1776. године грађено је подземље тврђаве - лагуми, галерије и 

ходници кроз четири спрата. Дужина ових комуникација и подземних просторија 

износи нешто више од 16 километара. Овај јединствени систем имао је предвиђене 

инсталације минских поља, као и одређене просторије за смештај војске и оружја, као и 

низове пушкарница којих је било око 10.000. Такође, у овом периоду је изграђен бунар 

Јосифа II, и довршен је и наткривен велики Ратни резервни бунар пречника 3,50 метара 

и дубине 60 метара. Овај изванредно занимљив објекат, испод кружне просторије, под 

куполастим сводом, имао је значај као главна резерва воде за снабдевање посаде. 

 Етапно, са краћим и дужим прекидима, Тврђава је грађена преко 90 година, при 

чему је кориштена бројна радна снага. 

 Петроварадинску тврђаву су кроз њену историју посећивале бројне историјске 

личности. Од оних који се својом улогом у историји истичу требало би поменути 

аустријског цара Фрању Јосифа, првог југословенског краља Александара 

Карађорђевића, вођу Првог српског устанка Карађорђа Петровића. Још један посетилац 
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Петроварадинске тврђаве, у периоду Првог светског рата, је био и Јосип Броз Тито, али 

је на тврђави он био у затвору. 

 Данашња тврђава једно је од најбољих остварења европске војне архитектуре 18. 

века. Веома је добро очувана и важи за другу по величини тврђаву у Европи. Изузетно 

успешно одигравши своју одбрамбену улогу у прошлости, Петроварадинска тврђава је 

данас културно-историјски споменик од прворазредног значаја и својеврсна туристичка 

атракција.  

 На тврђави се данас налази хотел и бројни кафићи и ресторани, а у току лета 

(прва недеља јула) се на њој дешава највећи музички фестивал у овом делу Европе - 

ЕXIТ. Поред овог музичког фестивала на Тврђави се одигравају и друге манифестације 

током целе године, а неке од њих су: Baby EXIT, Културни времеплов, Тунели 

светлости, Вински лавиринт и Ноћ музеја. Baby EXIT (крајем маја) је фестивал који 

привлачи децу свих узраста. На неколико бина се одржава велика смотра плеса, игре и 

песме. Културни времеплов (у октобру) је годишња манифестација којом се настоји да 

се кроз низ састанака и трибина пословним људима Европе промовише Србија као 

културна дестинација. Тунели светлости (уочи Нове године) је хуманитарна 

новогодишња манифестација која се одржава у лагумима Тврђаве. Вински лавиринт (у 

новембру) обухвата дегустацију вина и промоцију винарства Фрушкогорске винске 

регије. На крају, у оквиру традиционалне манифестације Ноћ музеја (у мају) посетиоци 

имају могућност обиласка Музеја Града Новог Сада, лагума, Опсерваторије и атељеа на 

Тврђави. 

 Од туристичких садржаја на Тврђави се истичу Музеј Града Новог Сада, који се 

налази у згради Топовњача, затим Опсерваторије и атељеи. Музеј Града Новог Сада 

поседује значајну кoлeкцију предмата из историје града и околине, а у оквиру њихове 

понуде је и обилазак лагума, односно подземних војних галерија. Поред тога у 

Планетаријуму се могу видети пројекције нашег неба и чути предавања из сфера 

астрономије. Бројни атељеи се налазе у подрумским просторијама Дуге касарне. Они су 

отворени током целе године и у њима бројни уметници налазе инспирацију за свој рад. 

У овим атељеима је могуће попричати са уметницима, погледати њихова дела и чак 

присуствовати стварању нових дела. Сви уметници у атељеима су организовани у 

Ликовни круг који веома често организује дешавања на самој Тврђави. Од ових атељеа 

својим деловањем се истиче Атеље 61 који се бави израдом уметничких таписерија, 

организује радионице за све узрасте и има своју сталну изложбу отворену за све 
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посетиоце. Осим овога на Тврђави су своје место нашли и Академија уметности и 

Историјски архив Града Новог Сада. 

 Поред свега овога неизоставна је и шетња Тврђавом у току које се може уживати 

у чистом ваздуху, бројним статуама разних уметника и незаборавном погледу на Нови 

Сад, Дунав, Фрушку гору, Панонску низију, односно на све четири стране света. 

 

 

 Слика 13. Петроварадинска тврђава 
         Извор: www.google.rs/images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Слика 14. Петроварадинска тврђава-кула са великим сатом 

Извор: www.google.rs/images 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Petrovaradin_Fortress_3.jpg
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4.2 . АРХИТЕКТУРА НОВОГ САДА 
 

 Нови Сад је типичан централноевропски град. У граду постоји само неколико 

грађевина саграђених пре 19. века, пошто је стари Нови Сад разорен током револуције 

1849. године. Центром данашњег града, због тога, доминира архитектура из 19. века. 

Некада су се у околини центра града претежно налазиле приземне куће, али се оне 

постепено замењују модерним вишеспратницама. 

 Током социјалистичког периода, нови блокови вишеспратних зграда са широким 

улицама изграђени су око тада постојећег градског језгра. У том периоду доминирале 

су зграде са 3-6 спратова, а зграда са више од 10 спратова је било од 40 до 50. Главна 

градска саобраћајница, Булевар ослобођења, просечена је кроз блокове старих кућа 

између 1962. и 1964. године. На сличан начин је изграђено још неколико булевара, 

чиме је добијена ортогонална мрежа улица преко онога што је раније била зракаста 

структура старог града. Ове интервенције су утабале пут за неометан раст града20.

 Старо градско језгро - Архитектура града представља мешавину више 

различитих стилова. Најстарија кућа „Код Белог Лава“ изграђена је давне 1740. године. 

Градске улице красе неколико велелепних палата с краја 19. и почетка 20. века: 

Танурџићева, Менратова, Ватикан, Клајнова, итд. и бројни сакрални објекти који 

припадају различитим конфесијама. 

 Један од најлепших тргова Новог Сада је Трг Слободе. У средишту трга налази 

се споменик Светозару Милетићу. Уоквирују га Градска кућа, Војвођанска банка, 

католичка црква, Танурџићева палата, хотел Војводина. Трг је срце Новог Сада. 

 Трг Младенаца је један од прелепих старих градских тргова који одише неким 

давним временима. Украшен је Адамовићевом палатом из 1911. године, Матичарским 

здањем и симболичном капијом. 

 Градска кућа је најлепша зграда на тргу, рад архитекте Ђерђа Молнара из 1895. 

године, некадашњи Магистрат, а данас средиште администрације новосадске општине. 

У неоренесансном је стилу, а највреднија просторија је Свечана сала, а посебно се 

истиче торањ у коме се налази звоно са сликом Св. Флоријана, тадашњег заштитиника 

града. 

  

                                                           
20 www.gradnovisad.org.rs 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4)
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4.3. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ 

У Новом Саду делује око двадесетак верских заједница. Верски објекти у Новом Саду 

укључуј углавном хришћанске  (православне, протестантске, католичке, гркокатоличке) 

верске објекте, поред којих постоје и јеврејска синагога, као и месџидиисламске верске 

заједнице. 

- АДВЕНТИСТИЧКЕ ЦРКВЕ 

У Новом Саду се између два светска рата адвентистичка црква налазила у приземној 

стамбеној згради у улици Петра Зрињског 13. Она је више пута адаптирана за потребе 

молитвеног дома. Прикључена јој је и зграда под бројем 15 - то је данашња улица Петра 

Драпшина. Ова црква је почетком 1991. затворена, да би 1993. започела изградња нове 

троспратне зграде по пројекту сарајевског архитекте проф. др Живорада Јанковића. 

Друга адвентистичка црква налази се у улици Августа Цесарца 6 у приземној стамбеној 

згради. Богослужења се претежно одржавају на мађарском језику. Кућа у Темеринској 

28, такође адаптирана стамбена зграда, служи сад за богослужења на српском језику.  

- ЈЕВРЕЈСКА СИНАГОГА 

Јеврејска синагога са Црквеном општином и бившом Јеврејском школом налази се у 

Јеврејској улици број 11. Подигнута је 1909. године у стилу мађарске сецесије, према 

пројекту пештанског архитекте Липота Баумхорна, а све три грађевине чине складну 

архитектонску целину. Над вратима синагоге, високо у полукругу, стоји хебрејски 

натпис, тачније седми стих из 56. главе књиге пророка Исаије који гласи „...јер ће се 

дом мој назвати домом молитве свих народа. Данас се у овој велелепној грађевини 

одржавају музичке манифестације, јер је бивша молитвена дворана изванредно 

акустична. 

- СЛОВАЧКО-ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА 

Прве породице словачко-евангелистичке вероисповести доселиле су се у Нови Сад на 

самом почетку XIX века. Припрема око зидања њиховог храма дуго је трајала. Касније 

је Магистрат одредио локацију (Сењска пијаца) на којој ће се зидати. Као заслужни 

градитељ ове цркве помиње се Јозеф Цоцек, у историји градитељства у Новом Саду 

веома познат. Црква је завршена 1886. Стилске одлике цркве су еклектичке с тежиштем 

на класицистичким елементима. Зидану ограду пројектовао је градитељ Мартин Сотић 

1901. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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- РЕФОРМАТОРСКО-КАЛВИНИСТИЧКА ЦРКВА 

Прве породице реформаторско-калвинистичке вероисповести доселиле су се у Нови 

Сад крајем XVIII века и у прве две деценије XIX века. Одмах су изградили свој храм, 

који је знатно страдао у Буни 1849. Тек 1864. граде нови храм. Данашња 

Реформаторска црква у Шафариковој улици изграђена је 1865. у неоготичком стилу по 

пројекту познатог новосадског градитења Георга Молнара. Осветио ју је бискуп Павле 

Терек. Ентеријер је простран и може да прими 650 верника. На источној страни брода 

цркве смештен је хор са оргуљама.  

- ЈЕРМЕНСКА ЦРКВА 

Јерменска католичка богомоља у самом центру града порушена је 1965. године. Раније, 

сличну судбину доживеле су Црква светог Непомука на пристаништу и Јовановска у 

тзв. Јовановском крају, где је данас зграда Социјалног осигурања. Јерменска црква је 

подигнута 1746. године. Јермени су у Петроварадински Шанац дошли из Београда 

1739. с Грцима, Немцима, Цинцарима и нешто Арнаута. Овде су ширили банкарство, а 

гравитирали су западној култури због утицаја католичке вере. Црква је била посвећена 

светом Петру и Павлу, а недалеко од њене бивше локације налази се монументална 

гробница од мермера племићке породице Ченази, познатих и утицајних Јермена, којима 

се траг са осталим фамилијама губи крајем XIX столећа. Црква је у Буни 1849. 

бомбардована, а касније ју је обновила Марија Трандафил Поповић. 

- ГРЧКОКАТОЛИЧКА ЦРКВА 

Гркокатоличка или Унијатска црква у Новом Саду, чији су верници већина варошких 

Русина, налази се на углу улице Светозара Милетића и Јована Суботића у маленој 

порти. Припада квазибарокном стилу са класицистичким прочељем, а посвећена је 

апостолима Петру и Павлу. Подигнута је 1822. године на тесној површини, тако да се 

улази у њу скоро из саме улице. За иконостас се претпоставља да је дело Арсе 

Теодоровића или Ивана Иванића. У Буни, приликом бомбардовања, није страдала, јер 

ју је заштитио командант Тврђаве, генерал Павле Киш, који је био уникат, мада су је 

њени припадници опљачкали и убили свештеника. Млади аустријски цар Фрања Јосиф 

посетио ју је 1852. године. Преко пута ње налази се парохијски дом са пространим 

двориштем из 1820, мада је реновирањем доста изгубио од првобитног стила. 

Најчувенији свештеник ове цркве био је песник Јован Храниловић, родом из Жумберка. 
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- АЛМАШКА ЦРКВА 

Од свих православних цркава највећа је Алмашка, грађена од 1797. до 1808. године у 

стилу раног класицизма. Слави вета три Јерарха, 12. фебруара.Тада је то била и радска 

слава овосадских Срба. Дрворез је радио Аксентије Марковић, а иконостас и зидно 

сликарство Арсеније Теодоровић. Зидне композиције у олтару припадају украјинском 

сликару Андреју Шалтисти. У Буни је бомбардована 12. јуна 1849. године. Половином 

1852. године посетио ју је император Фрања Јосиф, кога је у олтар увео бачки владика 

Платон Атанацковић да пољуби јеванђеље. Парохијски дом испред порте пројектовао 

је инжењер Данило Каћански, а од чувенијих свештеника овде је био на парохији 

последњи грчки поп Павле Николић Балта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слика 15. Алмашка црква 
 Извор: www.google.rs/images 

 

 

 

 

 



41 
 

- УСПЕНСКА ЦРКВА 

Успенска црква се налази у истоименој улици. Саграђена је у периоду од 1765. до 1774. 

Тада је бачки владика Мојсије Путник сматра готовом, уз напомену да је темељно 

сазидана од доброг материјала, печене цигле, креча и песка. Спомиње и три главна 

мајстора: зидара Булфа, дунђера Ланга и бравара Крсингера. Подигнута је у барокном 

стилу, а због уметничке обраде, опреме, инвентара и обликовања, била је најзначајнија 

црква и ширег подручја. Дрворезбарски и сликарски посао извели су новосадски 

мајстори, први Марко Гавриловић са Арсенијем и Аксентијем Марковићем, а други 

Јанко Холкозовић и Васа Остојић. Касније зидно сликарство припада поп Јоци 

Јовановићу, пароху овог храма. На дан црквене славе у порти и пространом дворишту 

црквене општине било је народно весеље, на које би се сјатили сви ратари из Новог 

Сада. Око цркве било је гробова угледних ктитора, а поред зида уз темељ сахрањивани 

су значајни Новосађани или племићи. О томе сведочи и грб царско краљевског 

капетана Јована Јанковића од Бриња, који је овде поставила 1843. његова сестра 

бароница Еуфемија Јовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Слика 16. Успенска црква 
 Извор: www.google.rs/images 
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- НИКОЛАЈЕВСКА ЦРКВА 

Најстарија православна богомоља у Новом Саду спомиње се већ 1730, као задужбина 

породице Богданов, која је била грчког порекла. За ову цркву дуго ће се отимати 

досељени Грци и староседелачки Срби. Недељно се наизменично држала литургија на 

оба језика. Последњи грчки поп, који је овде крајем претпрошлог века служио на 

грчком језику, био је Павле Балта. За време бомбардовања Новог Сада 12. јуна 1849. 

године црква је настрадала и изгубила првобитну унутрашњу декорацију. Обновила ју 

је и у њој сахрањена чувена српска добротворка Марија Трандафил са мужем Јованом. 

На иконостасу, који је радио Павле Симић, опажа се утицај немачког назаренског 

сликарства, а зидне слике се приписује Димитрију Петровићу Керефеки, Николи 

Димшићу и Живку Петровићу. Спољашње мало кубе рађено је по руском узору, а на 

једној надгробној плочи на зиду, први пут се у локалној епиграфици спомиње име Нови 

Сад. На цркви има три крста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Слика 17. Николајевска црква 
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- ЦРКВА НА ТЕКИЈАМА 

Познато хришћанско светилиште, екуменско, где уочи 5. августа са литијама и 

процесијама навраћају православци, протестанти и католици, у знак сећања на заједнич 

ку победу над Турцима 1716, на дан Снежне госпе. У средњем веку на истом месту 

била је мала капела без торња, коју су Турци порушили, кад су током XVI века 

заузимали ове крајеве. Они су овде подигли дрвену џамију са минаретом и стаништем 

за два дервиша, што по арапском доби име „текија”, односно почивалиште. 

Истеривањем Турака 1687. године, петроварадински фратри претворили су џамију у 

католичку богомољу. Половином XVIII столећа повећана је: дрвени торањ у прочељу, а 

изнутра три олтара. Године 1881. подигнута је садашња црква са два торња у готском 

стилу, залагањем опата Илије Округића Сремца, а дозволом бискупа Штросмајера, по 

пројекту загребачког архитекте Хермана Болеа. Све је било ново, с тим што су олтари 

били у стилу три хришћанске варијанте: католичке, православне и протестантске. А на 

задње кубе је стављен крст и полумесец, као знак да је ова богомоља наизменично 

припадала двема религијама хришћанској и муслиманској. У темељ цркве сахрањен је 

њен идејни творац Илија Округић Сремац, родом Карловчан и школски друг српског 

песника Бранка Радичевића, носилац српског и црногорског одликовања, уз титулу 

опата светог Димитрија мученика сремског, коју му је доделио бискуп ђаковачки. Ова 

црква поново је рестаурирана 1976. године, а радове је извео архитекта Антун Дрк. 

Витраже је радила фирма Милана Станишића из Сомбора у колорисаном стаклу. 

 

 

Слика 18. Црква на Текијама 
Извор: www.google.rs/images 
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- КАТОЛИЧКА ЦРКВА - ИМЕ МАРИЈИНО 

Прва католичка црква у Новом Саду из првих деценија XVIII века била је скромна, 

привремена грађевина, која је 1742. порушена. На истом месту изграђена је нова. У 

бомбардовању 12. јуна 1849. и она је била запаљена и срушен јој је торањ. У каснијој 

обнови првобитни торањ није у целости реконструисан. Новосадски католици нису 

били задовољни изгледом, па су у Градској скупштини дали иницијативу да се подигне 

такав који ће приличити Новом Саду као слободном краљевском граду. Године 1891. 

донета је одлука да се дотадашња црква поруши и на истом месту изгради нова. Тада 

најискуснији архитекта Георг Молнар израдио је планове током 1892. и није за тај 

обиман посао тражио никакву материјалну надокнаду да граду и својој цркви помогне. 

У октобру 1894. подигнут је на торањ освећени позлаћени крст. Торањ је висок 72 

метра. Црква је дугачка 52, широка 25, висина крова износи 22 метра. Постављена је на 

правцу североисток југозапад. У цркву се улази кроз масивни двокрилни портал, изнад 

њега је грб у рељефу са текстом Цруx аморе (Крст љубави). У цркви има четири олтара. 

Главни је у апсиди где је велика слика Мајке Божије, са угарскум краљевима и 

светитељима Иштваном (Стефаном) и Ласлом (Ладиславом).  

 

Слика 19. Католичка црква 
Извор: www.google.rs/images 
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- САБОРНА ЦРКВА СВ. ЂОРЂА 

Саборна црква грађена је највероватније 1734. од камена и опеке. Првобитни изглед 

храма није у потпуности сачуван. Након страдања у Буни јуна 1849. обновљена је од 

1851. до 1853. По пројекту Густава Шаибе, градитеља из Пеште, подигнут је нов торањ 

и на броду храма отворена два нова прозора. Временом је црква оронула. Године 1902. 

обнавља се по пројекту Михајла Харминца, архитекте и предузимача из Будимпеште. У 

другој обнови, храм је добио у ентеријеру нов мобилијар, зидне композиције које је 

насликао Стеван Алексић и иконостас чију је дрвену, резбарену конструкцију урадила 

радионица „Ретеј и Бенадек” из Будимпеште, а иконе је насликао у Бечу чувени српски 

сликар Паја Јовановић. 

Најстарији споменик - За најстарији јавни споменик у Новом Саду сматра се 

православни крст од црвеног мермера у порти Саборне цркве светог Ђорђа. То је 

пример класицистичке скулптуре аустријске варијанте Луја XVI на овим просторима, 

из друге половине XVIII века. Прво је био на углу Магазинског и Лебарског сокака, 

Змај Јовине и Милетићеве улице - код некадашњег зденца Саве Вуковића, врло 

декоративног бунара на тадашњој пијаци. Овај крст обновила је 1867. године 

добротворка Марија Трандафил, а одатле је касније уклоњен пред Владичански двор. У 

порти Саборне цркве је од 1957. године.  

 

Слика 20. Католичка црква 
Извор: www.google.rs/images 
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4.4. МАТИЦА СРПСКА 

 Матица српска је најстарија и најпознатија културна установа у граду. Она је 

1864. године пресељена из Будима у Нови Сад. Матица српска има своју библиотеку и 

галерију које су веома познате. Уласком у монуметално здање ове националне 

институције уочава се прстен са именима оснивача. Ова установа издаје и књижевни 

часопис „Летопис Матице српске“ и увелико је заслужна што Нови Сад носи епитет 

„Српска Атина“. 

- Библиотека Матице српске 

 Библиотека Матице српске најстарија је српска библиотека националног значаја 

и прва јавна научна библиотека у Србији. Настала је 1826. године у Пешти, оснивањем 

Матице српске. Оснивачи Матице српске, на челу са Јованом Хаџићем, записали су да 

им је циљ "распрострањеније књижевства и просвештенија народа србског, то јест да се 

књиге србске рукописне на свет издају и распрострањавају".  

 За јавност је отворена 26. августа 1838. године. Смештена је у Текелијанум, 

завод за помоћ Србима на школовању у Пешти који је основао Матичин председник и 

покровитељ Сава Текелија. 

 Први познати поклон Библиотека је примила од Атанасија Стојковића 1832, а 

исте године је са њом започела размену публикација и Руска академија наука. Од 

априла 1839. Библиотека се убрзано попуњава. Прве велике личне библиотеке 

поклонили су јој и завештали Платон Атанацковић и Сава Текелија. Већ тада је она 

била највећа српска библиотека. 

У току 1848. и 1849. године Библиотека није радила, као ни Матица српска. Заједно с 

Матицом, 1864. године, Библиотека је пресељена у Нови Сад где је наставила да се 

успешно развија. У том периоду Библиотека је непрестано увећавала своје збирке 

куповином, претплатом и нарочито, разменом Матичиних изадања за које је добијала 

публикације академија наука, универзитета, књижевних и културних друштава и 

уредништава часописа у свим словенским и у већини других европских земаља, као и 

откупом или завештањем приватних библиотека и библиотека установа и појединих 

удружења. Библиотеку је 1842-1843. стручно уредио књижевник Јован Суботић 

 Између два светска рата Библиотека Матице српске је наставила да делује као 

јавна и научна библиотека: као јавна библиотека настојала је да књигу учини што 

доступнијом читаоцу, као научна библиотека тежила је да формира збирке које ће 

служити при истраживачком раду на проучавању Војводине, јер је Матица српска своју 
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делатност усмерила у том правцу. Током оба светска рата Библиотека је била 

затворена, а њене збирке су, срећом, остале готово нетакнуте. После Другог светског 

рата Библиотека се интензивно и свестрано развија. Од 1948. године постаје Централна 

(матична) библиотека Војводине и почиње да прима обавезни примерак свих 

штампаних ствари из Србије, а од 1965. до данас из целе наше земље. Самостална 

установа постаје 1958. године. Библиотека Матице српске обавља матичне функције и 

организује стручне испите за библиотеке у Војводини. 

 По богатим збиркама које пружају изванредне могућности за културно-

историјска и научна истраживања и разноврсним видовима свог библиотечко-

информационог рада, Библиотека Матице српске је савремена библиотека 

јужнословенског значаја, а њено дуго и континуирано трајање сврстава је међу 

културне институције српског народа с најдужом традицијом 

 

 
Слика 21. Библотека Матице српске 

Извор: www.google.rs/images 
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- Галерија Матице српске 
 

 Најбогатији уметнички музеј српске уметности новијег доба. Основана је 1847. 

године. Као самостална установа Матице српске делује од 1958. године. Њена стална 

изложба хронолошки приказује одабрана дела из целокупног уметничког фонда који 

садржи око пет хиљада уметничких радова значајних за националну историју 

уметности новијег доба и културу српског народа у Војводини од краја 17. до краја XX 

века. Сва уметничка дела која је Галерија Матице српске примила на поклон од 

многобројних дародаваца, преузела на чување од Српске православне цркве и других 

власника, откупила из приватног власништва или прибавила планским копирањем 

зидних слика, чувају се, проучавају, заштићују и користе под одговарајућим условима. 

У зависности од физичких, уметничких и културно историјских својстава, уметничка 

дела у фонду Галерије разврставају се у систематске збирке српског сликарства, 

графике, цртежа, скулптуре, олеографија и копија. Све збирке су доступне јавности. 

Могу да се разгледају у сталној поставци и на повременим изложбама. 

 По значају и целовитости издвајају се збирке српског сликарства, графике и 

цртежа XVIII и XIX века. Оне у пуној мери одражавају све видове сложених процеса 

европеизације српске уметности у периоду од Велике сеобе 1690. до Уједињења 1918. 

године. Збирка XX века поред радова сликара и вајара из Војводине садржи и дела 

аутора са ширег југословенског простора. 

 Галерија Матице српске организује повремене изложбе монографског или 

тематског карактера и издаје пратеће каталоге, монографије и друге посебне 

публикације из области новије српске уметности. И данас је Статутом Галерије Матице 

српске предвиђена могућност допуњавања и обогаћивања њених збирки новим 

донацијама и то како делима из савременог уметничког стваралаштва, тако и делима из 

ранијих временских раздобља и стилских епоха. Уметнички фонд Галерије Матице 

српске, са богатом збирком српске уметности од XVII до XX века, деценијама је 

увећаван поклонима и завештањима. 

 

 

 

 



49 
 

4.5. МУЗЕЈИ 

Култура сваког народа или места има своје корене у његовој географији (положају) и 

историји. Да би се сачувала уметничка дела стварана кроз историју, да би се очувала и 

сама историја, а и уметничка обележја једног народа, створене су институције које 

називамо музејима. Музеји представљају посебну туристичку атрактивност, која је 

незаобилазна у сваком граду па и у Новом Саду. 

 

- МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ 

 Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду је активна, отворена, 

ефикасна и високостручна институција која се бави сабирањем, чувањем, изучавањем и 

излагањем савремене уметности и културе Војводине и регије. 

 Музеј савремене ликовне уметности у Новом Саду основан је 1. фебруара 1966. 

одлуком Скупштине АП Војводине и под називом Галерија савремене ликовне 

уметности. Назив установе промењен је 1996. године, уз препоруку и сагласност 

Министарства културе Републике Србије, а имајући у виду да је од свог оснивања, 

Галерија обављала делатност која одговара функцији, обиму и карактеру рада музеја 

савремене уметности. 

 У музејском фонду налазе се сабране збирке ликовне уметности које 

представљају историјски преглед поетика и појава у уметничким збивањима у 

Војводини друге половине 20. века. Уметнички фонд садржи 2500 уметничких радова 

(слика, скулптура, графика, цртежа и радова из области проширених медија), а његов 

значајан део чине донације војвођанских уметника: Милана Керца, Милете Виторовића, 

Стојана Трумића, Душана Миловановића, Зорана Петровића, Богомила Карлавариса, 

Анкице Опрешник, Бошка Петровића и један број мањих донација. У оквиру Збирке 

стране уметности налазе се дела неких од најпознатијих имена светске уметности: 

Виктора Васарелија, Рафаел Сотоа, Џим Кавеа и других. 

 Музеј ствара јак излагачки, информацијски и стваралачки центар који ће моћи 

равноправно да учествује у домаћој и међународној размени уметности. Отворен за 

различите видове институционалне и стручне сарадње са сродним установама у регији 

и Европи. Остварује отворену и широку педагошку делатност као допуну општег 

образовања публике, студената академија уметности и специјалистичких знања 

стручњака. 
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Слика 22. Музеј савремене уметности Војводине 

Извор: www.google.rs/images 

 

 

- МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ 
 

 Установа културе са музеолошком традицијом дугом више од 150 година, један 

је од највећих музеја комплексног типа у Србији који у својим збиркама чува 

непроцењиву културну баштину прикупљену на подручју Војводине. Основан је 1847. 

године у Пешти, на седници Управног одбора Матице српске, на иницијативу угледних 

Срба из Војводине под називом „Српска народна збирка или Мусеум”. Године 1933. 

отворен је Музеј Матице српске, прва јавна културна институција ове врсте у историји 

Новог Сада, са задатком скупљања, чувања музејских аквизиција са подручја 

Војводине. 

 Музеј Матице српске оформио је следеће збирке: галерију слика, археолошку, 

етнолошку и нумизматичку збирку, збирку драгоцених фотографија и клишеа, 

библиотеку и архив. После Другог светског рата почиње динамичан развој музејске 

делатности у АПВ. Године 1947. оснива се Војвођански музеј са збиркама из 

археологије, историје, етнологије, уметности, зоологије, ботанике, геологије, 

палеонтологије и минерологије. 

 Војвођански музеј у духу традиције Матице српске изнедрио је угледне 

културно научне институције: Завод за заштиту споменика културе Војводине, Завод за 
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заштиту споменика природе Војводине, Музеј града Новог Сада, Позоришни музеј, 

Музеј радничког покрета и народне револуције. Данашњи назив Музеј Војводине добио 

је 1992. када је дошло до спајања Војвођанског музеја и Историјског музеја Војводине. 

Музеј Војводине спада међу најстарије и најбогатије музејске установе Србије са 

збиркама из археологије, историје, историје уметности и етнологије који чувају близу 

500.000 оригиналних предмета. 

 У саставу Музеја Војводине налазе се депанданси: Дворац у Челареву - изложбе 

стилског намештаја од барока до неокласицизма (XVIII-XX век), Музеј штампе - 

меморијална кућа где је 1942. године штампан први број листа Слободна Војводина са 

реконструисаном базом и Етно-кућа у Бачком Јарку. 

 

 

Слика 23. Музеј Војводине 
Извор: www.google.rs/images 
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- МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА 

Музеј града Новог Сада основан је 1954. године и припада категорији градских музеја 

комплексног типа, чија делатност обухвата развој града од његовог настанка до 

савременог доба. Сачињавају га: Одељење за археологију са збиркама из праисторије, 

антике и средњег века, Одељење за историју са збиркама из области привредне, 

друштвено-политичке историје и историје Петроварадинске тврђаве, Одељење за 

културну историју са збиркама из области ликовне, примењене уметности, школства и 

издаваштва, Одељење за етнологију са збиркама из области занатства, руралне 

архитектуре, свакодневног и обичајног живота и Завичајна галерија која прикупља дела 

савремене ликовне уметности. 

Објекти и депаданси Музеја града Новог Сада: 

а) Централна зграда Музеја смештена је на горњем платоу на Петроварадинској 

тврђави, у објекту познатом као Топовњача или Мамулина касарна која је изграђена 

1775. године као једноспратна војна касарна. У приземљу зграде се налази стална 

поставка Петроварадинска тврђава у прошлости која приказује континуитет 

насељавања и војних утврђења на овом локалитету, од праисторије до Првог светског 

рата. На спрату је Студијска изложба Одељења за културну историју, где је 

представљен грађански живот Новог Сада од половине XVIII века до друге половине 

XX века. Подземне војне галерије: Део једне од највећих атракција Петроварадинске 

тврђаве доступан је за посету, уз стручно вођење водичке службе Музеја града Новог 

Сада. Подземне војне галерије представљају комуникацијски систем на четири спрата, 

зидан степенасто са разноврсним коридорима и просторијама различитих намена и 

димензија, пушкарницама и светларницима. 

б) Збирка стране уметности. У овом депадансу изложен је део легата др Бранка Илића, 

који чине дела уметника Француске, Немачке, Италије и Аустрије, настала од 16. до 20. 

века, као и стилски намештај и предмети примењене уметности. Збирка је смештена у 

згради која је изграђена 1903. године по пројектима бечког архитекте Франца Воруде, у 

мешавини стилова неокласицизма и сецесије. 

в) Спомен збирка Јован Јовановић Змај. Депаданс је смештен у кући у којој је песник 

провео последње године живота, а која је адаптирана и за јавност отворена 1933. 

године.  
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г) Завичајна збирка Сремски Карловци: Депаданс који спада у категорију градских 

музејских установа комплексног типа. Историјска, археолошка, етнолошка и уметничка 

збирка, са десет хиљада предмета, конституишу музејски фонд, у који су укључени и 

збирка песника Бранка Радичевића, легати Карловачке гимназије, сликара Милића од 

Мачве, архитекте Светомира Лазића и других приватних лица. Збирка је смештена у 

барокну резиденцију барона Рајачића, познату као палата Илион. У оквиру сталне 

поставке приказан је део овог богатог фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 24. Депанданс музеја града Новог Сада 
Извор: www.google.rs/images 

 

Поред ових музеја са својим величанственим поставкама, туристи могу обићи и нека од 

позоришта Новог Сада, у којима могу уживати у непоновљивим представама домаћих, 

али и старних глумаца који су чести гости ових установа. У Новом Саду постоји више 

позоришта од којих су најпознатија : НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ (ÚJVIDÉKI 

SZÍNHÁZ), ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ и СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ. Глумци 

ових позоришта су и културни мисионари који радо анимирају посетиоце, па се стога 

може рећи да ова позоришта такође представљају велики туристички потенцијал града 

Новог Сада. 

 



54 
 

4.6. ЗНАЧАЈНИ СПОМЕНИЦИ И ЗНАЧАЈНЕ ЛИЧНОСТИ НОВОГ 
САДА 

Неки од најпознатијих Новосађана су: 

 Мирослав Антић (1932-1986), песник, новинар 

 Исидор Бајић (1878-1915), учитељ и композитор 

 Јаника Балаж (1925-1988), тамбураш и музичар 

 Ђорђе Балашевић (1953), музичар и кантаутор 

 Јован Грчић Миленко (1846-1875), песник и приповедач 

 Милош Миле Димитријевић (1824-1896), правник, политичар и председник 
Матице српске 

 Светозар Милетић (1826-1901), политичар и публициста 

 Миша Димитријевић (1846-1889), политичар, књижевник и публициста 

 Јаков Игњатовић (1822-1889), књижевник 

 Јосип Јелачић (1801-1859), бан Хрватске и Славоније и велики аустријски 
војсковођа 

 Михаило Полит-Десанчић (1833-1920), адвокат, публициста, уредник новина, 
књижевни и вођа Либералне странке у јужној Аустроугарској 

 Јован Јовановић Змај (1833-1904), српски песник 

 Слободан Јовановић (1869-1958), правник, историчар, књижевник, председник 
Српске краљевске академије, ректор Београдског универзитета 

 Лаза Костић (1841-1910), српски песник 

 Милева Марић-Ајнштајн (1875-1948), српски математичар и физичар 

 Моника Селеш (1973), тенисерка 

 Васа Стајић (1878-1947), филозоф и писац 

 Александар Тишма (1924-2003), књижевник 

 Коста Трифковић (1843-1875), драмски писац 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%9B_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D1%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9B-%D0%90%D1%98%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Многима од значајних личности подигнути су споменици који се могу наћи на читавој 

територији града и који сада представљају туристички потенцијал града са 

култутролошког аспекта. 

- Споменик Михајлу Пупину 

Споменик Михајлу Пупину научнику и проналазачу (1854 –1935) налази се на углу 

Улице Модене и Булевара Михајла Пупина. Висок је три метра и изливен у бронзи, а 

аутор споменика је истакнути вајар Сава Халугин. 

 

Слика 25. Споменик Михајлу Пупину 
Извор: www.google.rs/images 

 

 

- Споменик Лази Костићу 

Споменик Лази Костићу (1841-1910), рођеном у Ковиљу постављен је у најужем центру 

Новог Сада у Улици Модене. Бронзаном статуом град се на најлепши начин одужио 

најпознатијем представнику српског романтизма поводом 170. годишњице његовог 

рођења. Академски вајар Стеван Филиповић из Сремских Карловаца представио га је у 

целој фигури, са књигом у десној руци. Бронзани споменик висок је три метра и налази 

се на постаменту висине од једног метра. 
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Слика 26. Споменик Лази Костићу 
Извор: www.google.rs/images 

 

- Споменик Јовану Јовановићу Змају 

Фигура лекара и песника Јована Јовановића Змаја (1833-1904) од бронзе, висина 230 

cm, на постаменту од јабланичког гранита 90/90/90 cm, рад вајара Драгана Николића из 

Београда, постављена 1984. године, испред Владичанског двора у Змај Јовиној улици.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 27. Споменик Јовану Јовановићу Змају 
Извор: www.google.rs/images 
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- Биста песника Бранка Радичевића 

Биста песника Бранка Радичевића (1824-1853), попрсје од бронзе 80/60 cm, на 
постаменту од камена 154/56/40 cm, рад вајарке Иванке Ацин из Новог Сада, 
постављена први пут 1954. године а од 1974. у Дунавском парку. 

 

Слика 28. Биста Бранка Радичевића 
Извор: www.google.rs/images 

 

- Биста књижевника и новинара Мирослава Антића 

Биста књижевника и новинара Мирослава Антића (1932-1986), глава од бронзе 54/36 
cm, на пирамидалном постаменту од камена 165/63/68 cm; на постаменту је плоча 
неправилног облика, рад вајара Павла Радовановића, постављена 1992. године, у 
Дунавском парку. 

 

Слика 29. Биста Мики Антићу 
Извор: www.google.rs/images 
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-  Споменик Свтозару Милетићу 

Споменик Светозару Милетићу (1826-1901) најзначајнијем вођи Српског народа у 

Хабзбуршкој монархији, посланику, адвокату и градоначелнику Новог Сада, од бронзе, 

висине 500 cm, рад вајара Ивана Мештровића, постављен је први пут 1939. испред 

Градске куће на Тргу слободе у Новом Саду. Споменик је био уклоњен за време Другог 

светског рата али је већ 1944. године враћен на своје место. На нови постамент од сивог 

мермера 215/138/157 cm вајар Павле Радовановић уклесао је, 1951. године, текст: 

„Светозар Милетић 1826 – 1901. рад Ивана Мештровића 1939“. Споменик је утврђен за 

непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја. 

 

Слика 30. Споменик Светозару Милетићу 
Извор: www.google.rs/images 
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Од значајнијих споменика можемо поменути још и :  

-Надгробни споменик јерменске породице Ченази сачуван je у центру града, у 

непосредној близини каменом обележеног габарита нестале Јерменске цркве. Данас, 

представља најнеобичнији мотив опстао у савременом архитектонском окружењу. 

Постављен је 1790. године и некада је био у порти ове цркве. Како је црква 1963. 

срушена, а гробље уништено, надгробни споменик породице Ченази представља једини 

аутентични јерменски споменик на територији града, који сведочи о њиховом битисању 

у Новом Саду. Радио га је непознати каменорезац од ружичастог камена у облику 

кубуса (дим.:150 х 150 х 220 cm). Споменик је утврђен за непокретно културно добро-

споменик културе. 

-Споменик Жртвама Рације подигнут је у знак сећања на „јануарску рацију“, 

спроведену од 21. до 23. јануара 1942. године, када су мађарски фашисти извршили 

масовно стрељање више од хиљаду Срба, Јевреја и Рома. На том месту 1971. године, уз 

Дунав на Кеју жртава рације, подигнута је 4 m висока бронзана композиција названа 

„Породица“, рад вајара Јована Солдатовића. Почетком 1992. године употпуњен је са 78 

бронзаних плоча, које је радио исти аутор. На четири плоче исписане су српским и 

хебрејским језиком основне информације о трагичном догађају, а на 66 плоча су имена 

убијених личности. Споменик је утврђен за непокретно културно добро-знаменито 

место од великог значаја. 

-Споменик на брду „Везирац“ код Петроварадина, подигнут је у част битке и победе 

аустриjске војске над турском. Године 1902. постављен је споменик израђен од белог 

кречњака (висина 6,50 m). Пројектовао га је, у форми слободно стојећег крста, на 

постаменту у облику ваљка, чувени архитекта Херман Боле. Споменик је утврђен за 

непокретно културно добро-знаменито место од изузетног значаја. 

Поред поменутих постоји велики број споменика, бисти, као и фонтана које красе Нови 

Сад и чине га лепшим и богатијим, како у естетском, тако и у културном смислу, а 

слободно се може рећи и у туристичком. 
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4.7. МАНИФЕСТАЦИЈЕ НОВОГ САДА 

 

Нови Сад је град домаћин многобројних и разноврсних културних, привредних, 

спортских, етнографских, туристичких и забавних манифестација21. 

- Културне манифестације 

Најзначајније је Стеријино позорје, фестивал и такмичење позоришних представа по 

класичним и савременим текстовима домаћих текстописаца. 

Змајеве дечије игре је манифестација посвећена песничком и књижевном стваралаштву 

за децу и меморијално су посвећене делу познатог дечијег писца Јована Јовановића 

Змаја. Од 1958. године сваког јуна у Сремској Каменици и Новом Саду одржава се 

богат програм намењен најмлађима. 

Бранково коло је књижевна и културно-забавна манифестација посвећена песнику 

Бранку Радичевићу. Одржава се сваког септембра у Сремским Карловцима на 

Стражилову. 

На Петроварадинској тврђави се одржавају многобројне манифестације, а 

најпосећенији је ЕXIТ. Током неколико дана фестивала окупи се више стотина хиљада 

посетилаца. Егзит се одржава једном годишње на Петроварадинској тврђави у Новом 

Саду, почевши од 2000. године, и обично траје четири дана. Важи за један од највећих 

музичких фестивала у југоисточној Европи. Удружење седамдесет највећих европских 

фестивала доделило је Егзиту 2007. награду за најбољи фестивал године. Егзит 

подржава и велики број друштвених кампања, као и кампања у локалној заједници. 22 

- Привредне манифестације 

Највећи и најпознатији организатор привредних менифестације у Новом Саду је 

Новосадски сајам. Oснован је 1923. године, простире се на површини од 22,6 ha, а 

годишње га посети око 1 200 000 људи. Новосадски сајам годишње одганизује 20 

сајмова и изложби и 400 догађаја у конгресном центру. 

                                                           
21 www.novisadturism.com 
 
22 www.exitfest.net 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/2000
http://sr.wikipedia.org/wiki/2007
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Од више десетина сајмова, изложби и приредби издваја се Међународни пољопривредни 

сајам који се одржава дуже од 70 година у другој половини маја са око 2000 излагача и 

више стотина хиљада посетилаца из земље и иностранства. Значајни су и међународни 

сајмови "Природа и човек" са више приредби у октобру, а најпознатији је Сајам лова, 

риболова, спорта и туризма - ЛОРИСТ. 

- Спортске манифестације 

Нови Сад је увек био добар домаћин и узоран организатор спортских такмичења и 

приредби. У Новом Саду су између осталих одржани и Светско првенство у стоном 

тенису, Шаховска олимпијада и 2005 европско првенство у кошарци. 

Нови Сад је град домаћин ауто и мото трка, атлетског маратона, бициклистичких трка и 

других такмичења на којима су учесници из земље и иностранства. Због непосредне 

близине Фрушке горе и националног парка, у граду постоје неколико планинарских 

друштава, а једном годишње се одржава традиционални Фрушкогорски маратон. То је 

најмасовнија спортско-рекреативна манифестација на коме учествује око 10 хиљада 

планинара рекреативаца. Маратон се одржава почетком маја и пешачење 

(планинарење) је на трасама по сопственом избору учесника од десет до преко 100 

километара. 

Овако организована спортска такмичења, поготово интернационалног типа као што је 

било Светско првенство у кошарци, позитивно утичу на туристичку промоцију града 

Новог Сада. 

- Етнографске манифестације 

У Новом Саду се почетком лета одржава Етно фествал хране и музике Војводине на 

коме се представља изворно стваралаштво народа и етничких група које живе у 

Војводини. 

 У околини су бројне сличне манифестације поводом појединих празника или 

обичаја, Пролеће на ченејским салашима, Дани вина у Сремским Карловцима, 

Купусијада у Футогу, Бостанијада у Ривици, Патлиџанијада у Нерадину, Дани шљиве у 

Врднику и друге. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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- Туристичко - забавне манифестације 

Најпознатија туристичко-забавна манифестација је Карловачка берба грожђа која се 

одржава почетком октобра и представља прославу завршетка бербе грожђа. Ова 

манифестација траје неколико дана током којих Карловчани за своје госте припремају 

богат културно уметнички програм. Многобројне су манифестације у граду и околини 

које за повод и садржај имају такмичење у припремању рибље чорбе и рибљег 

папиркаша. 

- Дан Новог Сада 

Дан Града је 1. фебруар-дан када је 1748. године Нови Сад проглашен слободним 

краљевским градом, када је царица Марија Терезија потписала "Повељу слободног 

краљевског града". Нови Сад је том повељом стекао аутономију високог степена у 

оквиру тадашње Хабсбуршке монархије. 

 Од 1998. године 1. фебруар се и званично обележава као Дан града, а грађанима 

и грађанкама заслужним за допринос и промоцију слободарских вредности које су 

препознате као најзначајније обележје града и његових становника и становница 

додељује се престижна Фебруарска награда. 

 У Граду се свечано обележавају 1694. година-година оснивања Новог Сада, 23. 

октобар 1944. године-дан када је Нови Сад ослобођен од фашизма, 9. новембар 1918. 

године-дан када је српска војска, под командом војводе Петра Бојовића, ослободила 

Нови Сад, и 25. новембар 1918. године-дан када је Велика народна скупштина Срба, 

Буњеваца и других словена Баната, Бачке и Барања, донела одлуку о сједињењу 

Војводине Србији. 

 Поводом 23. октобра, Дана ослобођења града, у знак признања за изузетне 

резултате у раду и највиша достигнућа и остварења у области привреде, друштвених и 

других делатности, Скупштина додељује Октобарску награду, а поводом 9. и 25. 

новембра 1918. године, Новембарску повељу. 

 У складу са одлуком Скупштине могу се додељивати плакете Града, посебне 

награде, похвале и друга јавна признања. Скупштина може истакнутим личностима, за 

посебне заслуге за развој Града, да додели звање почасног грађанина Новог Сада.23 

 

                                                           
23 www.gradnovisad.org.rs 
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5. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
 

Материјалну базу развоја туризма чине угоститељски капацитети, то јест хотелски 

смештај и ресторански капацатитети, као и други капацитети као што су трговина, 

занатство, саобраћај и друге делатности које су у функцији туризма и који су на 

располагању туристима, а у којима се остварује туристичка потрошња. 

 

5.1. РЕЦЕПТИВНА ОСНОВА 

Нови Сад има одличан географски положај, јер се налази на раскрсници путева, који 

повезују све четири стране света. Када је град на таквој позицији, онда је логично да 

поседује одговарајуће капацитете смештаја, који могу удовољити захтевима и 

прохтевима људи из целог света. У понуди Новог Сада су следећи хотели24: 

1. Хотел "Леополд 1." Fortress (5*)25 је некадашњи хотел Варадин, лоциран на 

Петроварадинској тврђави са предивним погледом на Дунав. Комплетно реновиран и 

претворен у хотел са 5 звездица, убедљиво је најлуксузнији хотел у Новом Саду. 

2. Хотел Gymnas (4*) поседује 61 лежај (23 апартмана) који су луксузно опремљени по 

највишим стандардима (ТВ, клима уређај, мини бар, масажне каде, телефон, фен за 

косу). У понуду хотела спадају преноћиште, доручак, сауна, коришћење услуга фитнес 

центра и интернет кафе-а. Опремљеност: паркинг обезбеђен видео надзором. 

3. Хотел Президент (4*) је смештен на веома атрактивној локацији у близини центра 

града Новог Сада, на Футошком путу и свега 200 метара од Новосадског сајма. Гост 

може уживати у широком спектру услуга, као што су луксузно опремљене собе 

намењене пословним људима, љубазно и услужно особље, релаксација у велнес и спа 

центру хотела, могућност поручивања хране, изнајмљивање возила...  

4. Хотел Планета Ин (4*) -Луксузно опремљен. Налази се на углу Јеврејске и Гајеве 

улице у самом срцу Новог Сада. Собе су лоциране изнад познатог новосадског шопинг 

центра Планета 021. Изузетна локација и близина у самом центру града омогућава 

гостима лак трансфер до жељених дестинација.  
                                                           
24 Стојаковић Г., Ванић Т., Ивановић И., Херман Миланковић К. ( 2005): Водич кроз смештајне 
капацитете, Нови Сад 
25 означава категорију хотела, то јест број звездица 
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5. Хотел Аурора (3*) ће својим гостима омогућити пријатан боравак у елегантно 

уређеним собама у складу са новим трендовима са прелепим погледом на Дунав. 

Смештен на самој обали Дунава са погледом на Петроварадинску тврђаву, у самом 

језгру Новог Сада.  

6. Хотел Центар (3*) смештен је у строгом центру Новог Сада, надомак централне 

пешачке зоне и већине градских знаменитости. Из хотела веома лако и брзо можете 

стићи у сваки део града, јер је у окружењу пословно, културних, историјских и 

трговачких садржаја. Услуге су по највишим хотелским стандардима.  

7. Хотел Elite (3*) -у оквиру Елит центра (Спортско-пословног центра 6 мај), налази се 

у непосредној близини Сајма. Све собе су климатизоване са могућношћу 

индивидуалног подешавања, интернет конекцијом, директном телефонском линијом, 

мини-баром, телевизором, сефом, феном, електронским кључем (картицом) као и свим 

пратећим услугама.  

8. Хотел Фонтана (3*) -Преноћиште Фонтана налази се у центру Новог Сада. 

Пријатног спољашњег изгледа, са предивном баштом и фонтаном и несвакидашње 

лепим ентеријером, Фонтана пружа гостима изузетан доживљај. Фонтана је, пре свега, 

позната по доброј кухињи заснованој, како на традиционалном српском кулинарству, 

тако и на светским гастрономским квалитетима.  

9. Хотел Панорама (3*) -У срцу Новог Сада, на раскрсници главних путева, налази се 

гарни хотел Панорама. Капацитет хотела је 10 соба и 2 апартмана највише категорије. 

Све собе и апартмани су опремљени намештајем врхунског квалитета тако да гостима 

пружају максималан комфор. Свака соба има клима уређај, сеф, мини-бар, телефон, 

плазма телевизор, прикључак за интернет.  

10. Хотел Зенит (3*) је пословни хотел лоциран у самом центру града. Поседује укупно 

15 соба и 1 апартман. Својим ентеријером, опремом и услугом, као и светским 

стандардом квалитета у систему пословања и стандардом здраве хране, задовољава 

висок ниво савременог хотелијерстава. Цео објекат има подну климатизацију и подно 

грејање, 24 сата видео-надзор, интернет систем, паркинг, ресторан.  
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11. Хотел Римски Гарни (2*) је смештен у старом и лепом делу града у близини 

железничке и аутобуске станице. Све собе су комфорне и имају све неопходно за 

угодну атмосферу, комлетно купатило, централно грејање, телефон, ТВ (сателитски) и 

мини бар. У хотелском комплексу постоји ресторан и посебна соба за састанке и 

специјалне свечаности. Такође, постоји лифт, мењачница, гаража за госте и сеф.  

12. Хотел Мeditеraneo (2*) је модеран хотел, смештен у самом центру Новог Сада, у 

тихој улици надомак пешачке зоне, удаљен свега неколико минута хода од већине 

градских знаменитости, па је стога идеалан избор за пословне људе и туристе. Хотел 

располаже капацитетом од 11 соба (једнокреветних и двокреветних) са купатилом. Све 

собе су климатизоване и опремљене телефоном, кабловским тв-ом и интернет 

прикључком.  

13. Хотел Сајам (2*) је модеран, реновирани хотел, који је због своје локације и 

природног окружења идеалан избор за пословне људе и туристе. Налази се у кругу 

Новосадског Сајма, 2 километара од центра Новог Сада. Све собе су мирне и поседују 

ТВ, телефон, интернет, климу, минибар и реновиране су 2007. године. Хотел је за 

пословне људе и сајамске излагаче. Поседује паркинг са надзорником.  

14. Хотел Дуга (1*)-Новоизграђени Хотел "Дуга" у свом смештају нуди врхунску 

услугу. Све собе имају купатила, тв, а већина климу и телефон. У склопу Хотела "Дуга" 

налази се свечана сала капацитета 500 места, тв сала 30 места и кафић са покривеном 

терасом 120 места. Централно грејање и климатизација у свим друштвеним 

просторијама. Хотел располаже са сопственим паркингом и гаражама. У хотелу постоји 

спортски центар са тереном за кошарку, одбојку, мали фудбал, теретана, сала за стони 

тенис, фризерски салон са соларијумом, банкомат.  

15. Хотел Свети Георгије (1*)- Пансион Свети Георгије у Петроварадину, на само 3 km 

од центра Новог Сада, нуди 18 комфорних соба, аперитив бар на ком ћете бити 

понуђени пићем добродошлице, ресторанску салу са клавиром и конференцијску салу. 

Објекат је непушачки, сем коференцијске сале која има издвојен систем вентилације и 

филрације ваздуха. Објекат има подно грејање, а заједничке просторије су 

климатизоване.  
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Од осталих смештајних капацитета треба споменути хостеле, као што је хостел „ 

Бранково коло“, затим смештај у етно стилу који је карактеристичан за ово подручје, то 

јест салаши,  као што су „ Салаш 84“ и „ Салаш 137“. 

 У овом поглављу треба поменути и ресторане који привлаче пажњу туриста. У 

Новом Саду се истичу следећи: „Рибарско острво“, „Марина“-са словачким 

специјалитетима, „Приош чизма“-са мађарским специјалитеима, „Ниш“, са српским 

специјалитетима, „Гурман“- са српским и оријенталним специјалитетима, а затим и 

националне куће „Жал за младост“, „Сокаче“, „Траг“... У Новом Саду има и доста 

ноћних клубова и кафића који такође задовољавају потребе туриста из свих делова 

света и који такође чине угоститељску базу Новог Сада. Поред тога треба помеути и 

трговинске радње и спортско-рекреативне центре који такође заузимају значајно место 

у остваривању туристичког промета овог града. 

 

5.2. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ НОВОГ САДА 

 

Табела 3. Туристи и ноћења у Новом Саду 
1988.-1998 . 

Година 
Туристи Ноћења 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно 
1988. 93 100 23 900 117 000 183 300 48 700 232 000 
1989. 83 500 24 500 108 000 154 600 43 400 198 000 
1990. 73 400 31 600 105 000 126 700 62 300 189 000 
1991. 67 300 7 900 75 200 129 500 20 500 150 000 
1992. 89 900 4 800 94 700 190 900 11 100 202 000 
1993. 71 700 2 900 74 600 160 800 9 200 170 000 
1994. 54 600 3 100 57 700 116 600 8 400 125 000 
1995. 55 200 3 300 58 500 116 900 8 100 125 000 
1996. 61 600 6 200 67 800 108 400 12 600 121 000 
1997. 48 400 13 300 61 700 85 800 28 200 114 000 
1998. 61 100 10 800 71 900 99 800 23 200 123 000 

 
Извор: Путевима Југославије 
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 За Нови Сад, као и за остале веће градове у нашој земљи, карактеристичан је 

релативно велики број туриста, али мали број остварених ноћења. То је условљено 

посетама пословних људи, који се по правилу кратко задржавају. Све то отежава 

уносно привређивање у туризму и угоститељству, те се обогаћењем садржаја боравка 

мора утицати на продужење просечог боравка туриста, који је краћи од два дана. 

 Ако сагледамо дату табелу, можемо уочити да број домаћих туриста константно 

oпада од 1988. до 1998. године. Исто тако опада и број ноћења домаћих туриста до 

1992. године, а затим нагло расте. Након тога запажа се даљи пад броја ноћења домаћих 

туриста све до 1998. године.  

 Што се тиче страних туриста њихов број расте до 1991. године, а затим нагло 

опада са 31 600 на само 2900 колико их је било 1993. године. Након тога почиње лагани 

пораст броја страних туриста, а од 1996. године број страних туриста осетније расте, 

мада не достиже ниво из 1991. Иста је ситуација и са бројем ноћења страних туриста. 

 Оваква ситуација се може објаснити ратним годинама 1992. и 1993. у којима 

број туриста како домаћих, тако и страних нагло опада. у овим ратним годинама 

очекивано опада и број ноћења домаћих и страних туриста. Нако кризних година, број 

туриста почиње да расте, а осетнији пораст се запажа тек од 1997. године, мада ни тада 

број туриста није на нивоу прератних година.  

 1999. године долази до немилих догађаја у нашој земљи и до НАТО 

бомбардовања, што задаје поновни ударац нашем туризму и доводи опет до великог 

пада броја туриста и њихових ноћења, како домаћих, тако и страних. Од 2000. године 

наш туризам се полако опоравља, а нове потешкоће наша туристичка привреда осећа у 

кризним годинама, то јест у годинама Светске економске кризе, па и данас. 

 Данас, ипак, може се рећи да се полако број туриста повећава. Запажа се већи 

пораст домаћих него страних туриста. Међутим, иако се број туриста повећава, опада 

број ноћења, поготово у градским туристичким центрима попут Новог Сада. ову 

чињеницу можемо приписати и новим туристичким трендовима данашњице које 

карактерише већи радијус кретања и где туризам који карактеришу дуги боравци 

полако нестаје. Због тога се морају смислити нови начини анимације туриста у 

градским центрима који би повећали дужину боравка и број ноћења, поготово страних 

туриста. 
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6. SWOT АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 

НОВОГ САДА 
 

 SWOT анализа обухвата детаљну анализу и прављење листе слабих и јаких 

тачака туристичке дестинације и анализу њихове могуће употребе у контексту шанси, 

као и опасности утврђених тенденција на тржишту.26 SWOT анализа је неопходна ради 

стратегијског планирања туристичког производа конкретне дестинације, а потом и 

креирања адекватне промоције. Она омогућава довођење у равнотежу захтева, жеља и 

потреба потрошача и могућности туристичке понуде; те креирање конкурентске 

предности и остварење ширих економских, друштвених, културних, политичких, 

еколошких и других циљева. 

 Када сагледамо табелу која представља SWOT анализу природних потенцијала 

Новог Сада можемо уочити да овај град има заиста велики потенцијал, и да има више 

снаге и могућности, него слабости и опасности. Слабости и опасности полазе пре свега 

због општег стања кризе у свету и у нашој земљи, али и због недовољне организације, 

као и због недостатка стручног кадра који би се озбиљно позабавио унапређењем 

туризма у овог града.  

 

 Захваљујући великом броју антропогених творевина у виду споменика, 

сакралних објеката и архитектонских здања, као и дела која се чувају у музејима Нови 

Сад заиста има одличну културну понуду. Међутим такву понуду требало би обогатити 

природним потенцијалима којих у околини града Новог Сада има заиста доста. Требало 

би туристичкој клијантели представити јединствену понуду која може задовољити и 

њихове културне, али и њихове потребе за природом и рекреациојм у њој. SWOT 

анализа која потврђује управо изнешене ставове приказана је у табели. 

 

 

 

                                                           
26 Стефановић В. (2003): Економика туризма, Ниш 
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Табела 4. SWOT анализа туристичког потенцијала Новог Сада 

Снаге Слабости 

Повољан географскo-саобраћајни 
положај 

Недовољно искоришћени туристички 
ресурси 

Дуга традиција и богат и разноврстан 
туристички садржај 

Непостојање организованог наступа на 
тржишту 

Постојање јединственог утврђења- 
Петроварадинска тврђава 

Недовољна еколошка заштита природних 
туристичких потенцијала 

Атрактивни антропогени туристички 
ресурси (историјски и споменици 

културе, верски објекти...) 

Све мања дужина боравка и мањи број 
ноћења туриста 

 

Етнографско наслeђе и архитектура 

 

Цене смештајних капацитета нису 
прилагођене куповној моћи домаћих 

туриста 

Велики број афирмисаних и европски 
познатих манифестација различитог типа 

( Новосадски сајам,  ЕXIT, спортске, 
културне и друге манифестације) 

Лоша комунална опремљеност објеката 
изван града 

Повољни услови за развој конгресног 
туризма(пословни људи, млади, 
организоване групе, различите 

медицинске потребе, студентске размене) 

Недовољан број зелених површина 

Повољни услови за развој излетничког 
туризма ( близина Фрушке горе и 

Фрушкогорских манастира, близина 
Сремских Карловаца и друго) 

Недовољна улагања у туристичку 
привреду 

Могућност развоја и бањског туризма ( 
постојање својеврсне бање- „Новосадско 

јодно купатило“-у центру града) 

Недовољна примена савремених 
технологија 

Близина Дунава и његово укључивање у 
туристичке токове Новог Сада 

Неедукативност становништва и 
туристичких радника 

Уређена и очувана природна средина у 
самом граду ( парковске површине)  

Добра повезаност са великим емитивним 
и рецептивним центрима, пре свега 

престоницом Београдом 
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Могућности Опасности 

Стратешко - привредни значај за развој 
туризма у региону и Србији 

Лоша укупна привредна позиција државе 
и постојање светске економске кризе 

Све већа окренутост људи здравом 
животу и природи 

Непостојање подршке републичких и 
покрајинских органа власти у виду 

значајнијих улагања у туризам града 
Новог Сада 

Европске интеграције и боља сарадња са 
другим европским градовима- размена 

искустава, организовање заједничих тура 

Низак животни стандард већине 
становништва 

Пораст дохотка и животног стандарда 
становништва у перспективи 

Неповољни демографски фактори 

Регионална и међународна сарадња- већи 
прилив страних гостију 

Стереотипност туристичке понуде и 
промене менталитета 

Тражња за пословним и другим 
специфичним видовима туризма ван 

сезоне 
Слабо развијени предузетнички дух 

Промовисање излетничког туризма као 
вида анимације пословних људи, ради 

остварења већег броја ноћења 

Спор процес приватизације који утиче и 
на туристичку привреду у овом граду 

Приватизација као носилац туристичке 
понуде и улазак свежег капитала 

Развој домаће и стране конкуренције 

Сарадња са градовима на Дунаву ради 
бољег искоришћења потенцијала ове реке 

у туристичке сврхе 

Појава нових и другачијих видова 
туризма чији је тренд опадање броја 

ноћења и већи радијус кретања 

Развој и промовисање сеоског туризма у 
непосредној околини града- салаша и 

етно манифестација 

Лоша законска регуатива пословања 
туристичких агенција, недовољна 
заштита и несигурност туристичке 

клијантеле 

Усавршавање и прилагођавање 
туристичке понуде за домаће туристе и 
унапређење домаћег тржишта, а потом 

иностраног. 

Све већа загађења животне средине 

Државне субвенције, спонзорства и 
донације ради унапређења туристичке 

понуде града 
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 Нови Сад се издваја по јединственом кулутурном наслеђу, али у условима 

данашњице, у којој савремени човек све више тежи да побегне из урбанизоване средине 

и да се врати природи ради релаксације и прирпреме за нову радну недељу, требало би 

подједнаку пажњу посветити и природним потецијалима овог града и њиховом 

унапређењу. Такође подједнаку пажњу треба посветити и потенцијалима у непосредној 

околини Новог Сада, пре свега националном парку Фрушка Гора, у коме је природна 

средина све више нарушена. Акције туристичке организације Новог Сада требало би да 

буду усмерене и на овај сегмент.  

 Оно чиме се Нови Сад може похвалити јесте и велики број добро организованих 

једнодневних тура као што су: „Нови Сад на Дунаву“ и „Нови Сад и салаши“-током 

ових тура поред обиласка града и тврђаве, обилази се и Рибарско острво, Камењар, а 

укључен је и ручак на салашу. Затим организују се и викенд туре под називом „Арт 

викенд“, „Град цркава“ и „ Боемска Рапсодија“, а у понуди су и туре за Фрушку Гору 

под називом: „ Пешачка тура“-која траје од три до осам сати, „Лековито Фрушкогорско 

биље“- организована шетња са познаваоцем биља, „Бициклом по Фрушкој Гори“.  

 Целокупан утисак је да недостаје једна интегрисана понуда којом би Нови Сад 

представио све своје потенцијале. Такође недостају и простори за камповање, који су 

неопходни поготово за време одржавања фестивала Егзит који све више добија на 

посећености. 
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7. ЗАКЉУЧАК 
 

 Позициониран на Дунаву, са Тврђавом из XVII века, на раскршћу најважнијих 

саобраћајница, у близини Фрушке горе са 17 културно-историјски важних манастира, 

са салашима у непосредној околини, атрактивним старим градским језгром, 

многобројним музејима, престижним Новосадским сајмом, и као домаћин бројних 

светски познатих фестивала и манифестација, Град Нови Сад поседује сву потребну 

разноликост понуде неопходну једном савременом туристичком центру који жели и 

може да оствари запаженије место на туристичкој мапи света. 

 Нови Сад је од 2006. године, члан Европских градова туризма (EUROPIAN 

CITIES TOURISM). Током 2008. године посетило га је 97.008 туриста, што представља 

4,20% од укупног броја туриста у Републици Србији. На пристану у Новом Саду, само 

у 2008. години пристало је око 500 бродова, од тога 250 страних, са око 35.000 путника. 

Уз то, Пољопривредни сајам сваке године има око 300.000 посетилаца, док музички 

фестивал ЕXIT окупи 150.000, од чега значајан део такође чине странци.Нови Сад је и 

добитник награда „Туристички цвет за најуређенију дестиацију 2005“, „Специјалоно 

признање београдског сајма за најбоље програме 2006“, „ Туристички цвет 2003.“ 

 Најатрактивније што Нови Сад може да понуди туристима је свакако: ДУНАВ- 

са аспекта туризма једно од основних обележја Новог Сада, нарочито познато 

шеталиште Београдски кеј и бројне плаже дуж обале, ПЕТРОВАРАДИНСКА 

ТВРЂАВА- грађена је у 17. и 18. веку и представља културно-историјски споменик, 

музички фестивал EXIT-проглашен за најбољи у Европи, СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО, 

ФРУШКА ГОРА са МАНАСТИРИМА-представља једно од најсадржајнијих 

туристичких целина Подунавља, САЛАШИ-који својим аутентичним изгледом 

подсећају на прошла, романтична времена, панонских руралних насеља, 

НОВОСАДСКИ САЈАМ, ДУНАВСКИ ПАРК- најлепши новосадски парк са преко 250 

биљних врста налази се у самом центру града. 

 Може се слободно рећи да Нови Сад има импозантан туристички потенцијал. У 

овом раду представљене су могућности за туристички развој, указано је на развој самог 

града и развој туризма у њему и представљен и по који недостатак, као и SWOT 

анализа која би могла да допринесе унапређењу туризма у Новом Саду. 
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