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О РЕГИСТРУ 



 

     Овај Регистар, као јединствена, централна, јавна база података о регистрованим 

и/или евидентираним субјектима који обављају послове из области туризма, значајно 

доприноси праћењу, анализама и развоју туризма, од чега ће вишеструке користи имати 

сви заинтересовани за ову привредну грану: 

 

    1. домаћа и страна физичка лица као корисници туристичких услуга, 

    2. приватни сектор као пружаоци тих услуга и 

    3. јавни сектор као креатор политике и стратегије туризма у Србији. 

 

У Регистру туризма се региструју: 

 

    1. туристичке агенције-организатори путовања, 

    2. посредници у продаји туристичких путовања. 

 

У Регистру туризма се евидентирају: 

 

    1. управљачи туристичких простора, 

    2. туристичка места, 

    3. дестинацијске менаџмент организације, 

    4. дестинацијске менаџмент компаније, 

    5. професионалне организаторе конгреса, 

    6. туристичке организације, 

    7. угоститеље, 

    8. категорисане и некатегорисане угоститељске објекте, 

    9. лица која пружају услуге у домаћој радиности, 

  10. лица која пружају услуге у сеоским туристичким домаћинствима, 

  11. пружаоце наутичких услуга, 

  12. категорисани и некатегорисани објекти наутичког туризма, 

  13. пружаоце ловнотуристичких услуга, 

  14. категорисане и некатегорисане објекте ловног туризма, 

  15. туристичке водиче, 

  16. локалне туристичке водиче, 

  17. туристичке пратиоце, 

  18. туристичке аниматоре, 

  19. привредне субјекте који пружају услуге изнајмљивања возила (рент а цар) и услуге   

        изнајмљивања возила са услугама возача (лимо сервице). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

О СОМБОРУ 



    Град Сомбор се налази у некадашњем басену Панонског мора који је остатак 

Паратетиса, данас познатом под називом Панонски басен или Панонска низија у 

источном делу Средње Европе надомак Балканског полуострва. Географске координате 

су: 16° 31' и 17° 06' 30" источне географске дужине и 46° 34' 15" и 46° 03' 20" северне 

географске ширине. Град Сомбор са истока започиње атаром Телечка висија, док му са 

западне стране запљускују воде Дунава, делећи га од Хрватске. На северу се граничи са 

Мађарском а на југу је отворен према јужном делу Бачке, Војводина. Сомбор је лако 

уочљив јер је просечна висина његовог атара на само 90 м.  

На удаљености од 175 км југоисточно налази се Београд, на 220 км северно од Сомбора 

је Будимпешта док је на 400 км у правцу северозапада Беч.  

  

     Град Сомбор простире се на укупној површини од 1.216 км²  а према попису 

становништва из 2011. године има укупно 85.903 становника. Површина градског 

насеља Сомбор износи 289,23 км² а има укупно 47.623 становника. 

      

КВАНТИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ 
Анализирајући рецептивну основу, може се закључити да највише смештајних 

капацитета има Сомбор, Бачки Моноштор одмах иза њега следи Бездан.  
 

Табела 1. Доласци и ноћења туриста у Сомбору, 2007 – 2013. 

Доласци/Одласци 

туриста 
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Број долазака туриста 12770 10824 7366 7792 7451 8406 8203 

Број ноћења туриста  42770 25786 16104 17232 12837 17911 16718 

Извор: Туристичка организација Града Сомбора 

 

Табела 2. Доласци и ноћења туриста у Сомбору, 2014 – 2017. 

Доласци/Одласци 

туриста 
2014. 2015. 2016. 2017. 

Број долазака туриста 7588 9838 11271 12335 

Број ноћења туриста  13998 18357 21548 23760 

Извор: Туристичка организација Града Сомбора 

 

Табела 3. Доласци домаћих и страних туриста по месецима, 2017 

Месец Домаћи  Страни Укупно 

Јануар 486 159 645 

Фебруар 494 250 744 

Март 608 260 868 

Април 661 422 1083 

Мај 929 403 1332 

Јун  795 452 1247 

Јул  602 492 1094 

Август 875 334 1209 

Септембар 608 358 966 

Октобар 659 402 1061 

Новембар 727 261 988 

Децембар  881 217 1098 

Укупно 8325 4010 12335 



Извор: Туристичка организација Града Сомбора 

 

Табела 4. Ноћења домаћих и страних туриста по месецима, 2017 

Месец Домаћи  Страни Укупно 

Јануар 665 344 1009 

Фебруар 713 397 1110 

Март 938 438 1376 

Април 953 828 1781 

Мај 1740 687 2427 

Јун  1058 878 1936 

Јул  1739 1164 2903 

Август 2752 650 3402 

Септембар 1441 643 2084 

Октобар 1265 776 2041 

Новембар 1234 454 1688 

Децембар  1538 465 2003 

Укупно 16036 7724 23760 

Извор: Туристичка организација Града Сомбора 

 

       Град Сомбор је решењем бр. 332-02-00134/2015-08 од 27.07.2015. Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација разврстан у туристичко место ΙΙΙ категорије. 

 

 

 

Број и структура запослених 
 

     На територији Града Сомбора од укупног броја запослених (20.007), жене чине 

47.3% (9.463), а мушкарци 52.7% (10.544). У структури запослених 72,10% запослено је 

у предузећима, установама, задругама и организацијама, док је 27,90% чине приватни 

предузетници и лица запослена код њих.  

Табела 5. 

Запослени, 2011. Град Сомбор 

Укупан број запослених 20.007 

Удео жена (%) 47,3% 

Запослени у правним 

лицима 
15.430 

Приватни предузетници 4.577 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 

Највећи број запослених лица ангажован је у прерађивачкој индустрији (24.17%), затим 

у области здравственог и социјалног рада (14.27%), области пољопривреде, лова, 

шумарства и водопривреде (9.00%). 
 

 

 

 

 
 



Табела 6. Запослени по секторима делатности, 2011. 

Сектори делатности Град Сомбор 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 1.389 

Рударство - 

Прерађивачка индустрија 3.730 

Снабдевање електричном енергијом 243 

Снабдевање водом  359 

Грађевинарство 472 

Трговина на велико и мало 2.005 

Саобраћај 1.022 

Услуге смештаја и исхране 100 

Информисање и комуникација 202 

Финансијске делатности 225 

Пословање некретнинама 13 

Стручне научне, иновационе и техничке 

делатности 
252 

Административне и помоћне услужне 

делатности 
123 

Државна управа и социјално осигурање 987 

Образовање 1.817 

Здравствена и социјална заштита 2.203 

Уметност, забава и рекреација 212 

Остале услужне делатности 77 

УКУПНО 15.430 

Извор: Републички завод за статистику 
 

 

КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ 
 

 

Комунална инфраструктура 
 

     Водоводна мрежа је најважнији елемент комуналне инфраструктуре у свакој 

локалној средини. У Сомбору је она грађена током дужег временског периода и отуда 

постоје значајне разлике у погледу њеног стања и функционалности. И поред 

неуједначене старости мреже може се изнети закључак да су технички губици на 

дистрибуцији мреже на веома ниском нивоу. Замена цевовода на водоводној мрежи 

ради се перманентно, тако да данас можемо говорити о потпуној покривености града 

овом мрежом, око 230 км, а која по свом капацитету може да задовољи прописане 

захтеве за квалитетом воде и количинске потребе становништва у индивидуалним 

домаћинствима и стамбеним зградама, као и привреди и јавном сектору. Сомбор има 

обезбеђено снабдевање хигијенски исправном водом у довољној количини. Поред тога 

постоји и јавна канализациона мрежа у дужини од 140 км као и могућност 

организованог пражњења септичких јама. 

     Електро-енергетска мрежа је према својој покривености у граду и околини на 

квалитетном нивоу. У граду и околини су инсталирани даљински управљиви уређаји 



који омогућују командовање из диспечерског центра и тиме се смањује време 

отклањања кварова. У индустријској зони је изграђена недостајућа дистрибутивна 

мрежа.   

 

     Јавна расвета у граду Сомбору постављена је на металним, бетонским и дрвеним 

стубовима различите висине чија је замена у току. Највећи део система јавне расвете 

изграђен је пре више од 25 година и од тада су улагања била на скромном нивоу с тим 

да је у протеклим годинама ужи центар града (Венац) добио комплетно нову јавну 

расвету која задовољава, у потпуности, све потребе локалног становништва. У току је и 

замена старих са новим штедљивим сијалицама. 

 

     У погледу фиксне телефоније у Граду постоји преко 35.000 прикључака а мрежа је 

дигитализована те у граду Сомбору нема више двојничких прикључака. У оквиру 

мобилне телефоније присутни су оператери „Телеком’’, „Теленор” и „Вип Мобиле”. 

Број корисника услуга мобилне телефоније је у порасту, а покривеност града и околине 

сигналом је на високом нивоу. 

У склопу телекомуникационе мреже важно је истаћи постојање кабловско-

дистрибутивног система у Граду Сомбору. На подручју Града за пружање ове услуге 

лиценцу Радио дифузне агенције добила су 2 система и то: "Сербиа Броадбанд – Српске 

кабловске мреже" д.о.о. Крагујевац и ‘’Бивалент’’ д.о.о из Сомбора. Покривеност града 

КДС системом је веома добра уз оцену да је мрежа само делимично каблирана под 

земљом, док се у највећем делу она простире кроз ваздух.  

Интернет мрежа у Граду и околини је на високом нивоу. Бежични интернет (вајерлес) 

на територији града Сомбора пружају: Орион телеком, СББ, Раванград.нет, КДС, 

СоWирелесс, W802 али и мобилне телефоније: Телеком, Теленор и Вип Мобиле.  

За отклањање чврстих отпадних материја и организован одвоз смећа задужено је ЈКП 

Чистоћа. Услуге се врше перманентно и квалитетно. 

Доступност медицинске помоћи је на високом нивоу. Дом здравља Ђорђе Лазић у свом 

саставу обухвата службу хитне помоћи и многобројне пунктове у граду и околним 

селима. Општа болница Др. Радивој Симоновић у свом саставу има специјалистичко-

консултативну и стационарну здравствену делатност из разних области здравствене 

заштите. 

      

 

Саобраћајна инфраструктура 
 

      

Удаљеност међународног аеродрома Никола Тесла (Београд) је 170 км од Сомбора, тел: 

+381 11 209 4000; 209 4444. Удаљеност од Зрачне луке Осијек је 67 км од Сомбора 

(преко Ердута) и 81 км (преко Батине), тел:+385 31 284611, која у својој понуди 

обухвата и авиопревозника Рајанеир који је познат по нискотарифним летовима. 
 



     Град Сомбор поседује железничку станицу која је лоцирана у северном делу граду 

на удаљености мањој од 10 км од самог центра града те је на тај начин омогућен како 

национални тако и интернационални саобраћај путника. Приликом ревитализације 

пруге Сомбор – Врбас, Суботица – Сомбор – Богојево –Осијек – Винковци и  стичу се 

изванредни услови за лакши прихват туриста из већих емитивних центара као што су 

Нови Сад и Београд и региона. С обзиром да је жељезничка станица раритет старе 

градње са веома лепим водо торњем планирамо да од тог комплекса направимо музеј 

железнице. 

 

     Уколико је реч о аутобуском саобраћају ситуација је много повољнија. 

Међуградским линијама повезане су територије два или више града у унутрашњем 

саобраћају док међународне линије повезују минимум две земље. 

 

     Сомбор не поседује луку за међународни саобраћај. У будућности се планира градња 

луке Бездан на Дунаву са међународним пристаном за бродове као и отварање Великог 

Бачког канала за пловидбу и марина за пловила до 17м на истом каналу код Бездана. 

 

     Паркинг са организованом наплатом врши се кроз четири зоне са преко 1202 

паркинг места укључујући и паркинг места за особе са инвалидитетом. Зоне су:  

 

1. Екстра зона 

 

     У екстра зони наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 7 – 20х и 

суботом од 07 – 13 часова. Недељом и државним празницима наплата се не врши. У 

овој зони време задржавања је ограничено на 2 сата. 

Ова зона обухвата улице:  Париска, Лазе Костића, Трг Цара Лазара (у склопу је и 

двориште „Грашалковић Палате“), Трг Светог Тројства, Доситејева и Венац Војводе 

Степе Степановића. 

 

2. Зона Ι 

 

     У Зони Ι наплата паркирања се врши радним дано у периоду  од 07 – 20 часова а 

суботом од 07 – 13 часова. Недељом и празницима наплата се не врши. У Зони Ι време 

задржавања није ограничено.  

Ова зона обухвата улице: Мирна, Аврама Мразовића, Читаоничка, Венац Војводе 

Радомира Путника (код „Макијата“ и зграде „Лепотица“), Војвођанска (испред зграде 

„Лепотица“), Венац Војводе Петра Бојовића (испред зграде „Вајдингер“), Соње 

Маринковић, Мите Поповића, Његошева и Василија Ковачића („Живинска пијаца“). 

 

3. Зона ΙΙ 

 

     У зони ΙΙ наплата  паркирања се врши радним даном у периоду од 07 – 20 часова а 

суботом од 07 – 13 часова. Недељом и празницима наплата се не врши. У зони ΙΙ време 

задржавања није ограничено. 

Ова зона обухвата следеће улице: Вељка Петровића, Златне Греде, Николе Вукићевића, 

Батинска. 

 

 

 

 



4. Зона ΙΙΙ 

 

     У зони ΙΙΙ наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 07 – 15 часова а 

суботом од 07 – 13 часова. Недељом и празницима наплата се не врши. У Зони ΙΙΙ време 

задржавања није ограничено.  

Ова зона обухвата следеће улице: Ернеста Киша (од Раде Дракулића до Венца Војводе 

Петра Бојовића), Раде Кончара, Војвођанска (улаз у стару болницу и код стадиона 

„Жак“), Раде Дракулића, Белог Голуба, Благојевићева, Арсенија, Подгоричка, Соње 

Маринковић (од колског улаза у  ресторан „Стари фијакер“ до Подгоричке улице), 

Чарнојевића, Косовска, Кратка, Кнеза Милоша, Вишњићева и Ваљевска и Радишићева. 

 

Теретна возила и аутобуси (посебно туристички) немају адекватно решено питање 

паркирања, што указује на потребу да се испитају могућности изградње паркинга за 

камионе у близини јужне обилазнице око града и паркинга за туристичке аутобусе у 

близини најужег центра града. 

 

     Организоване услуге такси превоза у граду Сомбору обављају: 

 

1. Р-такси Космос,  

2. Бел такси (у оквиру кога послује градски такси), 

3. Р-такси служба, 

4. Макси такси,  

5. Ало такси Пенам, 

6. Ентер Транс, 

7. Лав превоз. 

 

     У Сомбору су пешачки прелази јасно обележени и њихово одржавање је 

правовремено. Град нема изграђену техничку регулацију саобраћаја за цело подручје, 

већ само за ужи центар. Постојећа мрежа семафора постављена је на неколико места у 

граду, а највише у оквиру тзв. Венца и улица које воде ка регионалним и магистралним 

путевима. У Граду Сомбору постоји 50% уређених наткривених чекалишта на 

аутобуским станицама које се углавном налазе на релацији једне градске линије која 

спаја аутобуску и железничку станицу а при том пролази кроз центар града. Сомбор не 

поседује одмаралишта уз саобраћајнице опремљена клупама. 

      

      Сомбор поседује интерпретацијске табле, таблу добродошлице на улазу у град и 

пано са планом града као и основним туристичким информацијама. 

 

Туристичка инфраструктура и супраструктура 

Туристички информативни центар са сувенирницом Туристичке организације града 

Сомбора отворен је 17. септембра 2010. године, а априла 2018. године је пресељен у 

нови објекат у саставу старе градске куће, са интерактивним излогом који је набављен 

средствима добијеним на конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, 

који је неопходан за боље информисање туриста. 

Контакт подаци: 

 



Седиште:  Сомбор 

Улица: Трг Светог Ђорђа  

Број: 1 

Телефон:  025/434-350, 434-330 

Е-маил:  info@visitsombor.org  

 

Спортски садржаји  

Списак отворених спортских објеката на територији града 

Сомбора 
 

1. Градски стадион (3 фудбалска игралишта, атлетска стаза) 

2. Стадион ЖАК (2 фудбалска игралишта) 

3. Стадион на Каналу (фудбалско игралиште, игралиште за одбојку на песку) 

4. Стадион у Шикари (фудбалско игралиште, терен за м. спортове) 

5. Стадион на Буковцу (фудбалско игралиште) 

6. Тенис клуб ЖАК (7 тениских терена (шљака), 2 терена са пластичном подлогом) 

7. Купалиште Штранд (50x25x2 м базен са каналском водом и дечији базен 25x8 м  

    терени за одбојку, баскет и фудбал на песку) 

8. Мз Нова Селенча (фитнес полигон и фитнес справе на отвореном, Скејт парк)  

9. Градски базен Мостонга (50 м олимпијски базен, дечији базен, терене за 

баскет,одбојку и мали фудбал, угоститељски објекат, дечије игралиште) 

10. Сквош центар 

11. Спортски центар „Соко“  

     Изградња Соколског дома почела је 1926. године, а завршена је наредне, 1927. 

године. Објекат је изграђен у посебном, византијском стилу. У време када је Соколски 

дом изграђен био је једно од најлепших сомборских здања и један од првих соколских 

домова у Краљевини Југославији. У њему је стасало много светски признатих 

спортиста а њима у част планирамо да направимо Музеј спорта у том објекту.  

У објекту Соколски дом, спортистима и рекреативцима су  на располагању: 

-  спортска сала (26 м x 14 м) за одбојку, сала за џудо и теретана са бином,  

-  мала гимнастичка сала (8 х 8 м), 

-  сала за дизаче тегова (21 х 6 м), 

-  отворени бетонски терен за рукомет (40 х 20 м),  

-  отворени терен за кошарку са тартанском подлогом (28 х 16 м), 

- отворени терен за мали фудбал са вештачком травом (40 х 20 м)(погодан и за дизање 

тегова, бодибилдинг, фитнес, гимнастику, аикидо, карате, рвање, стони тенис). 

- у зимском периоду ради клизалиште величине 30x15 м 

У склопу радних организација и основних и средњих школа постоји неколико 

одбојкашких и рукометних терена. 

 

 

Контакт подаци: 

 
Седиште:  Сомбор 
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Место: Сомбор 

Улица: Венац војводе Петра Бојовића 

Број: 11 

Број поште:  25000 

Телефон:  025/412-331 

Е-маил:  scsoko@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Списак затворених спортских објеката на територији града 

Сомбора 
 

1. Градски базен Мостонга (25 метара затворени базен и мали базен за обуку) 

2. Соколски Дом (одбојкашка сала, теретана и мини сала) 

3. „Бовлингстонес“ код Хотела Интернацион 025/437-711 (четворостазна аутоматска 

куглана) 

4. Клуб Војске (тростазна аутоматска куглана) - тренутно не ради 

5. Куглана у Кљајићеву (стазна аутоматска) – тренутно не ради 

6. Дом Шаха (сала за шах) 

7. Стрелиште „Блек хорс“ (стрелиште за ваздушну пушку) 

 

 

7. Градска хала „Мостонга“ 
 

     Градска хала „Мостонга”, налази се на Апатинском путу одмах поред градских 

базена Хала је изграђена 1971. године и користи се за тренинге и такмичења, наставу 

физичког васпитања, реализацију рекреативних програма, одржавање културно-

забавних и привредних манифестација. Објекат је пројектован и изведен као спортска 

дворана за мале спортове за кошарку, одбојку, рукомет и  фудбал а састоји се од: 
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1. Велике сале димензија (49 x 26 м) која испуњава услове за све врсте такмичења у 

малим спортовима на савезном и интернационалном нивоу, капацитета 1.000 седишта и 

400 помоћних места, 

2. Помоћне хале димензија (28 x 16 м) за кошарку и одбојку и (20 x 12 м) за борилачке 

спортове,  

3. мала сала (11 x 11 м).  

4. сауна капацитета 6 особа. 

 У склопу Градске хале „Мостонга” налази се Фитнес центар са салом (15 x 7 м) и 

савременим справама за вежбање. 

 

Непосредно у близини објекта налази се трим стаза, док се у оквиру самог објекта 

налази амбуланта, те је спортистима на располагању и спортски лекар.   

 

Контакт подаци: 

 
Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Апатински пут 

Број: 90 

Број поште:  25000 

Телефон:  025/412-510 

Е-маил:  scsoko@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
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Купалишта Града Сомбора 
 

1. Пливачки базен „Мостонга“ 

     Пливачки базен „Мостонга” је изграђен 1981. године и од тада је нарочито 

популарна школа за непливаче. У оквиру објекта спортистима и рекреативцима су на 

располагању: 

1. затворени, велики базен димензија (25 x 17 x 2 м),  

2. затворени, мали базен димензија (17 x 8 x 0,80 м),  

3. отворени, олимпијски базен димензија (50 x 25 x 2 м) и 

4. 2 дечија отворена базена око (4 x 4 м) који су погодни за рекреативно и спортско 

пливање, дубинско и роњење на дах као и ватерполо. 

 

Контакт подаци: 

 
Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Апатински пут 

Број: 90 

Број поште:  25000 

 

Телефон:  025/412-980 

Е-маил:  scsoko@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

2. Градско купалиште „Штранд“ 

 
     Градско купалиште „Штранд” налази се на Великом Бачком каналу. Изградњом 

Великог бачког канала у ХVΙΙΙ веку, сомборци добијају и своја прва купалишта. 

Тридесетих година прошлог века изграђен је Штранд у близини Апатинског моста, где 

се и данас налази. Данас градско купалиште у свом саставу има: 
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1. отворени олимпијски базен димензија 50м x 25м,  

2. отворени велики базен димензија 25м x 8м,  

3. терене за одбојку на песку,  

4. терене за мали фудбал и 

5. дечије игралиште.  

 

Контакт подаци: 

 
Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Централа  

Број: бб 

Телефон:  025/482-780 

Е-маил:  scsoko@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

3.Тениски терени 
 

     Први тениски терен у Сомбору изграђен је 1895. године у парку код Жупаније. На 

локацији ТК „ЖАК“ прва три тениска игралишта уређена су 1905. године. 

Данас постоји већи број локација са тениским теренима а то су:  

 

1. Тенис клуб "ЖАК" Парк Иве Лоле Рибара бб, Сомбор тел: 025/436–773  

   - на располагању су 9 тениских терена од чега 7 са шљаком и 2 са пластиком на 

бетонској подлози изнад којих планирамо затворену тенис халу. 

 

У жељи да се освежи понуда виле “Кронић” изградјена су два тениска терена на шљаци и 

то по највишим ИТФ стандардима овог спорта. 
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2. Балон ''ОРАНГЕ АРЕНА'' 

Бездански пут 123, Сомбор 

Тел. 062/972-9077 

www.orangeklub.com,  е-маил: ballooncаffе@gmail.com 

-   једна балон хала са вештачком травом за мали фудбал,  

-   балон хала са два земљана тениска терена,  

-   два отворена тениска терена  

-   објекат са комфорним свлачионицама и кафићем. 

Сквош Центар, Благојевићева 62, тел: 061/2080246 

 

      Први је сквош центар у Сомбору и пети у Србији. У центру се налазе два сквош 

терена направљена по стандардима Европске Сквош Федерације, свлачионице с 

тушевима и кафе бар. Сквош центар Сомбор има и свој паркинг у оквиру центра са 7 

паркирних места. Сквош се може играти без икаквог предзнања и учења, а опрему 

(рекет и лоптице) можете да изнајмите у центру по веома повољним ценама. 

      

Објекат наутичког туризма 

Привезиште на „Тромеђи“ налази се на 52 километру леве обале канала Врбас – Бездан, 

омиљено излетиште Сомбораца, објекат је први ове врсте у систему хидросистема 

Дунав-Тиса-Дунав и урађен је према пројекту који нуди могућност пристајања бродова 

и њиховог привезивања. 
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Природна и културна баштина  

Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ 

     Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ представља подручје од изузетне 

важности за трајну добробит природних вредности од глобалног значаја и заштићено је 

природно добро Ι категорије. Установљен је 2001. године на површини од 19.605 ха 

који се протежу уз леву обалу реке Дунав и представља једну од последњих преосталих 

великих оаза некада далеко распрострањених комплекса ритских шума.У резервату 

живи 51 врста сисара, 280 врста птица, 50 врста риба, 11 врста водоземаца, стотине 

врста инсеката, а красе га и водена, мочварна, ливадска и шумска вегетација. Због 

својих изузетних природних вредности Горње Подунавље је 1989. године проглашено 

за међународно значајно станиште птица (IBA), саставни је део потенцијалног 

Резервата Биосфере Драва-Мура, налази се на списку Рамсарске конвенције и део је 

ЕМЕRАLD мреже. СРП Горње Подунавље је у саставу Резервата биосфере „Бачко 

Подунавље“ које је проглашено од стране UNESCА 2017. године. Кроз њега пролази и 

Панонски пут мира једним својим делом. Налазећи се уз реку Дунав у близини градова 

Сомбора и Апатина, добро повезан комуникацијама и лако приступачан, Резерват 

својим природним особеностима, лепотом, могућностима за лов и риболов и другим 

спортско-рекреативним активностима поседује могућност развоја рекреативног, 

излетничког, манифестационог, еко, сеоског и других видова туризма. 

Контакт подаци: 

 
Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Апатински пут 

Број: 11 

Број поште:  25000 

 

Телефон:  025/463-111,463-123 

Е-маил:                      sgsombor@eunet.rs  

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
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 Цркве и храмови 

 

1. Црква Светог великомученика Георгија (велика православна црква) – На 

темељима мале цркве која је постојала још у време Турака изградјена је црква достојна 

скупо стечене привилегије слободног града.  

Изградња је почела 1759. године након сакупљања прилога имућних и сиромашних 

сомборских Срба. Црква је изграђена 1761. године у барокном стилу. Цркву је 

иконописао тадашњи најбољи зограф Теодор Крачун. Приликом реновирања 

унутрашњости храма 1866. године стари иконостас је скинут, а нови је урадио Павле 

Симић 1873. године са 77 икона високог уметничког домета. У порти, иза цркве 

сазидана је 1759. године приземна тршчара у којој је 1788. године Аврам Мразовић 

покренуо ''Норму'' (први течај за образовање учитеља у Јужних Словена). Стара зграда 

је 1863. године реновирана за потребе одржавања наставе за женска одељења 

Учитељске школе која су овде била до 1921. године. Данас је зграда седиште 

Православне црквене општине. 

 

                                            
 

 

2. Кармелска црква Светог Стјепана Краља (црква са два торња) - Изградња је 

почела 1860. године, а црква је завршена 1904. године и предата на управу 

кармелићанима. Поред цркве 1905. године изграђен је самостан (конвикт) који са 

црквом чини складну архитектонску целину у стилу романтизма. У цркви се налазе 

оргуље израђене 1926. године и биле су треће по величини на простору бивше 

Југославије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Црква Рођења Светог Јована Претече  (мала православна црква)  Црква је 

подигнута на простору на коме су се одувек налазиле богомоље. Првобитно је овде 

била хришћанска црква која је по доласку турака претворена у џамију, да би након 

одласка Турака била претворена у православну цркву. Калуђери фрушкогорског 

манастира Јазак су 1716. године склањајући се пред новом претњом од напада Турака, 

са собом донели мошти цара Уроша В - последњег спрског цара. Две године касније, 

калуђери се враћају у Јазак и односе мошти цара, а у знак захвалности цркви остављају 

икону Пресвете Богородице донету са Косова приликом сеобе Срба под Арсенијем 

Чарнојевићем. Икона се овде чува и данас. Стара црква је срушена 1786. године да би 

на њеном месту 1790. године била изграђена нова у барокном стилу са елементима 

рококоа. Иконостас цркве осликао је 1809. Павле Ђурковић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Црква Пресветог Тројства (стара католичка црква) - Сомборски Буњевци граде 

1717. године цркву на развалинама старих турских грађевина. На месту старе цркве од 

1752. до 1763. године гради се нова црква у класичном барокном стилу посвећена 

Светом Тројству. Црквене оргуље су изграђене 1771. године, а проповедаоница је 

осликана 1782. године. Испод цркве налази се крипта у коју су до 1782. године 

сахрањивани угледни сомборски грађани римокатоличке вероисповести.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Манастир Светог архиђакона Стефана  Манастирски комплекс чини 

конак са параклисом, усамљени звоник и црква. Изградња манастирске цркве у српско-

византијском стилу, започета је 1928. године по пројекту Светозара Кротина и трајала 

је до 1933. године. Црква је осликана тек 1938. године. 

 

                                           
 

 

6. Капела Светог Ивана Непомука - Године 1751. тадашњи управник царских добара 

Франц Редл гради капелу у рококо стилу и посвећује је светом Ивану Непомуку - 

заштитнику од поплава. Због свог облика претпоставља се да је настала на основи 

некадашње турске богомоље која је постојала поред Пашине куле. Свој првобитан 

облик капела је сачувала до данас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Евангелистичка хришћанска црква – њена изградња у Сомбору започета је 

1906.године,да би три године касније била завршена и предатаверницима на употребу. 

Задњих осамдесетгодина црква је била напуштена и урушена.Обновљена је и уређена 



2016. године, у склопуреконструкције Трга Косте Трифковића на комсе и налази.У 

једној од просторија куће,која се налази у залеђу цркве постављенасу два ткачка 

„Жакар“ разбоја на којимасе прави свилени дамаст. 

 

                                    
 

 

Библиотеке 
 

1. Градска библиотека "Карло Бијелицки" - Зграда Градске библиотеке грађена је у 

стилу неоренесансе 1877. године за потребе прве Сомборске штедионице, основане 

1868. године. Карло Бијелицки, главни књиговођа прве Сомборске штедионице, 

поставио је темеље градске библиотеке на Генералној скупштини Удружења (02. 

јануара 1859. год.) у Градској кући, а библиотека од тада непрекидно функционише. У 

непроцењивом књижном благу (преко 300.000 примерака) издваја се Збирка раритета 

од 309 књига, међу којима је најстарија Зборник Божидара Вуковића, штампан у 

Венецији 1538. године. Ту су и вредне збирке Завичајног одељења са преко 4.000 

свезака и примерци бројних листова и часописа који су излазили у Сомбору. 

Библиотека је 1994. године постала матична библиотека Западнобачког округа, а 

састоји се од одељења за одрасле, научног одељења са читаоницом, рефералног 

Интернет центра, Интернет цафе-а са читаоницом за штампу, дечијег одељења са 

читаоницом, књиговезнице, књижаре и дигиталне галерије.  

 

Контакт подаци: 

 
Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Трг Цара Лазара 

Број: 3 

Број поште:  25000 

 

Телефон:  025/420-266 

Е-маил:  biblioso@eunet.rs  

Интернет страна:        www.biblioso.org.rs  

mailto:biblioso@eunet.rs
http://www.biblioso.org.rs/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

_________________________________

2. Српска читаоница – је основана 1845. године. За потребе смештаја читаонице 

изграђена је 1882. године грађевина у стилу еклектицизма. Познати српски песник Лаза 

Костић је, након женидбе са Сомборком Јулијаном Паланачки, постао члан читаонице, 

а 1901. године постаје њен председник. Ову дужност је обављао до своје смрти 1910. 

године. Данас српска читаоница носи његово име. 

  

                                      
 

Музеји и галерије 

1. Градски музеј Сомбор - Након ослобођења Сомбора 21. октобра 1944. године 

пропагандни одсек Војне управе формирао је Културно–просветни одбор, чији је један 

од задатака био и отварање музеја. Старање о обнови музеја и библиотеке поверено је 

Милану Коњовићу, сликару, а за његове сараднике одређени су Херцег Јанош, 

књижевник, и Стеван Јеновац, који се старао о збиркама.Свечано отварање Музеја у 

кући Јулија Ледерера, где се и данас налази, обављено је 27. октобра 1945. године, када 

је за директора постављен Милан Коњовић. Музеј је отворио књижевник Вељко 

Петровић, а изложба којом је Музеј отворен била је колекција слика југословенских 

аутора у власништву Павла Бељанског. 



Контакт подаци: 

Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Трг Републике 

Број: 4 

Број поште:  25000 

Телефон:  025/442-728 

Е-маил:  gmso@sbb.rs  

Интернет страна:        www.gms.rs/sr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музеј Батинске битке - Спомен-музеј, изграђен је 1981. године, налази се 

на Бачкој обали Дунава, поред Бездана, у знак сећања на учеснике  Батинске 

битке новембра 1944. године. Поред овог монументалног здања у плану је изградња 

визиторског центра. 

 

      

mailto:gmso@sbb.rs
http://www.gms.rs/sr/
https://sr.wikipedia.org/wiki/1981
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1944


3. Препарандија  

 

     Старо седиште прве Српске учитељске школе, основане 1812. године. Зграду је 

подигао српски патријарх Георгије Бранковић 1895. године, у стилу неоренесансе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Галерија Културног центра „Лаза Костић“  

 

     Од оснивања задатак Културног центра је обезбеђивање услова за свестрани развој 

културе и уметничког стваралаштва. Културни центар бави се организовањем ликовних 

програма, књижевних и музичко-сценских програма, програма аматера у култури и 

издавачком делатношћу. Основни циљ сваког програмског сегмента је успостављање 

равнотеже између врхунских остварења у одређеној области културног стваралаштва, 

претпостављене потребе публике за тим садржајима и афирмације вредности које 

настају на ужем подручју града Сомбора. Галерија Културног центра "Лаза Костић" 

основана је 28. новембра 1995. године, одмах по затварању Галерије "Ликовна јесен". 

Галерија је са изложбеном делатношћу отпочела 10. маја 1996. године изложбом 

академског сликара из Београда Милете Продановића. Програмска опредељења 

Галерије КЦ је презентација афирмисаних аутора и различитих видова савремене 

уметности: сликарство, цртеж, графика, скулптура и друго кроз приређивање 

самосталних и колективних изложби. 

 

 

 



Контакт подаци: 

 
Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Лаза Костић  

Број: 5 

Број поште:  25000 

 

Телефон:  025/412-583 

Е-маил:  galerijalk@gmail.com  

Интернет страна:        www.kcsombor.org.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Галерија "Милан Коњовић" , Трг Светог Тројства 2, тел: 025/412-563 

 

     Уметник је заветовао свом родном граду легат од 500 радова са геслом "Слике ове, 

миљенице моје, са љубављу дарујем родном граду, оне једино њему и припадају". 

Легат се сваке године увећавао новим донацијама и данас броји 1060 одабраних слика, 

пастела, акварела, темпера, цртежа и таписерија. Галерија "Милан Коњовић" отворена 

је 10. септембра 1966. године. Адаптацијом једноспратнице сазидане 1838. године 

добијено је 8 просторија са око 170 квадратних метара изложбеног простора за смештај 

и излагање. Уз ретроспективне поставке Галерија приредјује и повремене тематске 

изложбе. До сада је у Галерији било 11 хронолошких поставки и 48 тематских изложби. 

Милан Коњовић (1898-1993) је сликар који са опусом од 6.000 радова припада самом 

врху српске и југословенске уметности, уз афирмацију свога особеног стила страсног 

колористе експресионистичког темперамента. (www.konjovic.rs )  

mailto:galerijalk@gmail.com
http://www.kcsombor.org.rs/
http://www.konjovic.rs/


              

 

                                
  

6. Сликарски атеље "Вишинка" , Трг цара Лазара 3, тел: 025/444-226 

 

     Сликарски атеље Вишинка налази се у Капели светог Ивана Непомука, у срцу 

Сомбора између Градског архива и Библиотеке, а надомак централног Трга Светог 

Тројства и Градске куће. У својој понуди поред уметничких слика различитих техника: 

уље на платну, акварели, пастели и графике, аутор Вишинка уврстио је и завидан број 

различитих сувенира са мотивима Сомбора. 

 

7. Атеље за витраж "Станишић" , Коњовићева 5, тел: 025/433-030 

 

     Атеље за витраж "Станишић" основан је 1908. године у Сомбору и један је од 

водећих атељеа за израду витража у свету. Атеље је специјализован за израду нових 

витража и услуге рестаурације у техникама оловних и епокси витража. Својим 

дугогодишњим успешним радом Атеље "Станишић" је стекао репутацију синонима за 

квалитет, професионализам и престиж. Од 1993. године у Сједињеним Америчким 

Државама Атеље "Станишић" у сарадњи са водећим архитектима, уметницима и 

дизајнерима успешно наставља дугу традицију у реализацији бројних пројеката 

модерног и традиционалног карактера. Витражи који цео век континуирано настају у 

Атељеу "Станишић" саставни су део архитектуре многих духовних и секуларних 

грађевина широм земље и света. (www.витрауxарт.нет)  

 

8. Галерија слика (спомен дом) Саве Стојкова са сталном поставком слика, 

Читаоничка 22, тел: 063/1591450  

 

   

 

 



Позориште 
 

1. Народно позориште Сомбор  

 

     Прва представа у згради сомборског позоришта одржана је 25. новембра 1882. 

године и од тада позориште ради континуирано. Зграда позоришта саграђена је на 

иницијативу Деоничарског друштва сомборског позоришта, формираног 1877. године. 

Стално професионално позориште делује од 1946. године, а 1952. прераста у Народно 

позориште. У Сомбору су режирали најистакнутији редитељи и извођени су 

најзначајнији домаћи и светски позоришни класици и авангардна драмска литература. 

Део историје Народног позоришта Сомбор су и два његова управника, Жига Јасеновић 

и Никола Пеца Петровић који су га сместили у ред најзначајнијих позоришних кућа у 

земљи.  

 

Контакт подаци: 

 
Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Трг Косте Трифковића  

Број: 2 

Број поште:  25000 

 

Телефон:  025/437-666 

Е-маил:  nps.organizacija@gmail.com  

Интернет страна:        www.npozoristeso.co.rs  

 

mailto:nps.organizacija@gmail.com
http://www.npozoristeso.co.rs/


 

Тргови Сомбора 

 
Архитектуру града Сомбора је обликовала богата историја и утицаји многих нација 

који су нераскидиво испреплетени на овом простору кроз векове. Неке грађевине 

датирају чак из турског доба, али пре свега доминирају зграде из доба аустроугарске 

владавине као што су барок, класицизам, па и новији сецесијски стил, а постоји и 

нешто византијских грађевина. Старо урбано језгро Сомбора има пет класичних тргова 

– Трг Светог Ђорђа, Трг Светог Тројства, Трг Цара Уроша, Трг Републике и 

Видовдански трг. Уз њих постоје и Трг Цара Лазара и Трг Косте Трифковића, али ови 

тргови су то само по називу, а заправо је реч о улицама чија архитектонска лепота 

временом не бледи.   

 

       Трг Цара Уроша - Све до друге половине XIX века испред здања Жупаније 

налазило се градско вашариште, односно сточна пијаца. Омањи трг испред зграде 

начињен је одмах по њеној изградњи. Почетком тридесетих година XIX века каменом 

је поплочан тротоар око зграде Жупаније, а 1841. г. калдрмисан је дрвеним коцкама и 

трг испред Жупаније. Сточна пијаца, која се у то време, према старом обичају, 

одржавала на вашаришту крај Жупаније ускоро је измештена, а испред зграде су 

посађени омањи дрвореди, поред којих су начињене стазе (слика овог „перивоја“ 

сачувана је на најстаријој фотографији Сомбора насталој око 1868. године). У овом, још 

недовршеном парку, постојала је и омања стаклена башта.  

Када је између 1880. и 1882. г. обнављана и проширена зграда Жупаније, 

дотадашњи дрвореди и стазе били су уклоњени, а окружење и простор испред новог и 

раскошног жупанијског здања остали су блатњави, глибави и зарасли у трску, па је 

Одбор за улепшавање града препоручио да испред Жупаније буде посађен парк. У 

смислу те препоруке, непосредно испред здања Жупаније начињен је 1886. г. омањи трг 

са садницама четинара тисе, поређаним у полукруг и резидбом купасто обликованим, 

које и данас постоје. Ипак, до настанка великог Жупанијског парка требало је чекати 

још дуже од деценије (до 1898). Трг је раније носио име аустроугарске царице 

Јелисавете, између два светска рата југословенске краљице Марије, а после II светског 

рата Цара Уроша. 

   

   

Трг Видовдански - Коњовићева улица почињала је малим тргом, на коме су до 

друге половине XIX века продавани коњи (према записаном предању, овде се налазила 

једна од шест сомборских турских џамија, а ту је касније, половином XVIII века, 



постављен православни крст). Трг је првобитно носио назив Коњовићева башта, па 

Коњски трг, а у време Српског Војводства био је назван именом хрватског бана Јосипа 

Јелачића. Касније је понео назив Видовдански трг (овде се, код православног крста, 

окупљала сомборска омладина на Видовдан).  

Одавде је варошки чордаш (чувар говеда) дувањем у рог давао знак околним 

домаћинствима у Прњавору да могу да пусте марву како би је истерао на пашу. Касније 

је на овом тргу продавана грађа, а када су се, крајем XIX века, у Сомбору појавили први 

бицикли, овде се налазио бициклодром – терен по коме су нови бициклисти учили да 

возе. Крајем XIX века на тргу су посађена дрва и простор је преуређен у омањи парк, за 

који се, међу овдашњим светом, одомаћио назив „Паркица“.  

Крај Видовданског трга, на почетку Коњовићеве улице, налазио се и познати 

артешки „Коњовачки бунар“, један од најпрометнијих у Сомбору.  

Године 1953. по средини овог трга, на месту некадашњег православног крста, 

постављен је споменик палим борцима Народноослободилачког рата. Нови крст је 

постављен на углу трга крајем деведесетих година XX века. Високи стари бођоши 

уклоњени су 2013. године, када су посађене нове младе саднице овог дрвета. У 

непосредној близини се налази монументална „Кронић палата“ у којој је данас седиште 

Привредног суда у Сомбору. 

   

       Трг Светог Тројства - Омеђен Градском кућом са источне, црквом Св. Тројства и 

Жупним двором са северне, Грашалковићевом палатом и Тунеровом (Галеовом) 

зградом са западне, а здањем Гимназије и некадашњом кућом др Јоце Лалошевића са 

јужне стране, Трг Светог Тројства је био други велики градски трг у Сомбору. Мање 

прометан од суседног Светођурђевског трга, Трг Св. Тројства је дуго времена 

представљао само неуређен празан простор испред Градске куће, блатњав или прашњав 

све до краја XIX столећа. Као што је Светођурђевски трг био место за духовна, 

политичка и друштвена окупљања сомборских Срба, на Тргу Св. Тројства, на сличан 

начин, окупљали су се сомборски грађани римокатоличке вероисповести (Буњевци, 

Мађари и Немци). Овде су, повремено, у свечаним приликама, постројавани и 

дефиловали и војници сомборског гарнизона, а у време одржавања великих градских 

вашара на њему би се налазиле и дашчане пијачне тезге.  

На тргу је 1774. г. био подигнут висок барокни камени споменик Светом Тројству, 

који је уклоњен 1947. године. На самом северном ободу трга налазио се и пирамидални 

споменик цару Францу, подигнут двадесетих година XIX века, а уклоњен после Првог 

светског рата.  

 Током 1873/74. г. века Трг је био поплочан ситном калдрмом и донекле издигнут 

у поређењу са околним простором, а почетком XX века на Тргу је, око споменика Св. 

Тројства, посађено и неколико стабала.  



Године 1938. уређен је и Трг Св. Тројства, на сличан начин као и Светођурђевски 

трг (на бетонску плочу стављен је камен и постављени су ивичњаци).  

После Другог светског рата, почетком педесетих година XX века, Трг је био 

претворен у мали парк, са ниским дрвећем (украсним багремима), клупама, 

травњацима, украсним биљем, стазама и фонтаном. Име му је, након два века, 

промењено у Трг 7. јула, па у Трг братства и јединства, а почетком деведесетих година 

прошлог века враћен му је стари назив – Трг Св. Тројства. Године 1971. стабла на тргу 

су посечена, фонтана уклоњена, а простор трга је поплочан крупним каменим коцкама, 

па су га Сомборци убрзо, у жаргону, прозвали „Ћелави трг“.  

Од тог времена на Тргу се одржавају све важније градске културне, забавне, 

политичке и друге манифестације. Крајем деведесетих година XX века на сва четири 

угла посађене су младице бођоша и украсно биље, са неколико дрвених седишта на 

каменом постољу, што је, донекле, оплеменило изглед Трга.  

                                                            

        Трг Светог Ђорђа - Најстарији и највећи сомборски градски трг, који је име 

добио по овдашњој Светођурђевској цркви, простирао се од цркве до почетка Аџијине 

улице (Читаоничке) с једне (источне), и до источног дела Градске куће и палате „Ин 

форо“ с друге (западне) стране.  

На овом тргу је 18. новембра 1745. г. одржан познати Протестни збор сомборских 

граничара, на којем је одлучено да се, након укидања војничког статуса, од царског 

двора у Бечу затражи повратак дотадашњих повластица или да се крене у процес 

елибертације Сомбора (доделе статуса слободног и краљевског града), што је, три и по 

године касније, и остварено.  

Године 1804. Георгије Мађарјанош мл. подигао је преко пута цркве палату „Ин 

форо“ („На тргу“). Знатно касније, поред ове зграде, саграђена је и једноспратница 

Вујића, а преко пута су подигнуте једноспратнице црквене општине (у којој је живео 

сомборски прота и у чијем се приземљу до 1882. г. налазила и Српска читаоница), 

Стевана Попића (касније кућа Паланачких, односно Лазе Костића), Трговачке и 

занатлијске банке (Српски певачки дом) и Симе Бикара (на њеном месту се од 1910. г. 

налазила кућа др Симе Павловића), док се на крају овог низа једноспратница налазила 

приземна кућа „на лакат“ Јоце Јерасовића, са радњама и радионицама. Године 1795. на 

Светођурђевском тргу подигнут је велики мермерни православни крст. Касније се, од 

1890. године, на тргу налазио и први градски артески бунар, а 1940. г. ту је постављен и 

кратковек споменик убијеном југословенском краљу Александру. 

Светођурђевски трг био је веома прометан, па је овде, у подножју Градске куће, 

деценијама, у пијачним данима, радила редовна пијаца, а засебне, занатлијске пијаце, 

налазиле су се на супротној страни Трга, преко пута Градске куће. На Тргу су 

одржавани и политички зборови, најчешће српских политичких станака у време 

Хабсбуршке монархије, као и све важније државне, градске или војне манифестације.  



Деведесетих година XΙX века Трг је озелењен младицама бођоша, који су, након 

више од једног века, замењени приликом скорашње реконструкције Главне улице и 

Трга. Град је Трг уредио током 1938. године, када је овде начињена подлога од савског 

шљунка и цемента, а на бетонску плочу стављен је камен и постављени су ивичњаци. 

После Другог светског рата назив трга био је промењен у Трг ослобођења, а од 

почетка деведесетих година XX века носио је име Трг слободе. Старо име Трга враћено 

је тек почетком овог века.  

Постављањем споменика краљу Александру 1940. г. Трг је краткотрајно добио 

фокус (споменик је убрзо уклоњен), а око споменика је био уређен и травњак у стилу 

касног Арт декоа и ране модерне, који је преуређен почетком шездесетих година XX 

века (1963). Трг је додатно обезличен уклањањем великог православног крста, који је 

овде стојао безмало 170 година. Изградњом соцреалистичке троспратнице „Инвест-

пројекта“ на месту некадашње Јерасовићеве куће (1957/58), као и зграде робне куће 

„Београд“ на месту старе палате „Ин форо“ и суседне Вујићеве једноспратнице 

(1968/69), овде су постављена здања, која су архитектуром и другим својим особинама 

значајно одударала од старе архитектуре и дотадашње атмосфере највећег сомборског 

трга.  

Од 1969. г. Трг и сва стара здања која се овде налазе добила су статус заштићеног 

споменика културе. Свеобухватна обнова Трга Св. Ђорђа урађена је између 2007. и 

2010. године, у склопу реконструкције Главне улице, а 2011. г. постављена је и реплика 

некадашњег великог православног крста. Исте године, испред куће песника Лазе 

Костића постављена је његова скулптура на клупи, а 2013. године, на самом завршетку 

Трга, и скулптура првог јужнословенског кинематографа Ернеста Бошњака (обе су рад 

вајара Игора Шетера). 

   

Трг Републике - Позоришни трг је настао изградњом неколико једноспратница 

које су га омеђиле – хотела „Ловачки рог“ са западне, Фернбахове куће са северне и 

дугачке једноспратнице чија су два крила улазила у Трефортову (Лазе Костића) и 

Елефант улицу (Ј. Ј. Змаја) са источне стране (на трг је гледао и западни део дугачке 

приземне куће „Елефант“, која се налазила на углу истоимене улице). Са јужне стране 

трга касније је (1912) подигнута двоспратна Вајдингер палата. На трг су, са његове 

источне стране, излазиле Трефортова и Елефант улица, а са североисточне Змијска 

улица (овако названа због кривудања), у којој се налазило позориште. Јужна, западна и 

северозападна страна Позоришног трга биле су омеђене Венцем Ержебет (Петра 

Бојовића).  

Првобитно име трг је понео према позоришном здању које се налазило у његовој 

непосредној близини, а затим је назван именом Јокаи Мора, знаменитог мађарског 

драматурга и новелисте, који је 1893. г. посетио Сомбор, када га је градска скупштина 

изабрала за почасног грађанина. После Првог светског рата добио је име Вудроа 



Вилсона, председника САД (Вилсонов трг), а након Другог светског рата назван је 

Тргом Републике.  

Током друге половине XΙX века овде се налазила рибља пијаца, после чега су 

градске власти планирале да подигну летњу позорницу, до чега, ипак, није дошло. Око 

трга је почетком XX века посађено 27 младица бођоша, те је овде смештен градски 

фијакерплац. Године 1912. на тргу је подигнут споменик Ференцу Ракоцију, који је 

уклоњен 1920. године. Због великог броја житарских радњи (13) и представништава 

предузећа за откуп и промет житарица које су се налазиле на самом тргу или у његовој 

непосредној близини (сомборски житарски трговци извозили су житарице у Енглеску, 

Немачку, Швајцарску, Италију, Аустрију и Чехословачку), као и због Привредног 

удружења „Лојд“ и Сомборске привредне берзе у кући „Елефант“, трг је, између два 

светска рата, називан и „Сомборски сити“. Од тридесетих година, све до краја 

седамдесетих година XX века, овде се налазила градска аутобуска станица локалног 

аутобуског предузећа које је мењало имена од Градског транспортног предузећа, преко 

АТП „Ласта“ и АТП „Сомбортранс“, до најдуговечнијег имена АТП „Севертанс“.  

Трг је обновљен и уређен 1996. године.  

   

Трг Косте Трифковића - Локација простора налази се у оквиру културно-историјске 

целине “Венац”.  

Улицу Пеце Петровића формирају постојећи објекти и зид пројектован са низом 

садржаја који се смењују - простор за седење и културно-историјски садржај 

презентован кроз мурале и постаменте са бистама.  

На Тргу Косте Трифковића централно место заузима модерно обликована фонтана која 

представља симбол Варош капије која је у прошлости стајала на улазу у истоимени 

ресторан.  Југозападно од фонтане постављене су зелене површине са клупама, простор 

источно од фонтане је остао целовит. 

Испред улаза у Народно позориште постављена је скулптура која представља симболе 

сценске уметности комедије и трагедије- маске које се смеју и плачу, које представљају 

грчке музе Талију и Мелпомену. Са северозападне стране трга налази се 

Евангелистичка хришћанска црква. 

Поплочање је изведено од бехатон плоча у кружном растеру, са мотивом реке 

Мостонге, која се по историјским и фактографским подацима вијугала овим потезом, 

представљеним плочама од штампаног бетона. 

 



    

 

Трг Цара Лазара – је улица која по својој архитектури ни мало не заостаје за осталим 

трговима града Сомбора, поред већ поменутих Цркве Пресветог тројства и Капеле 

Светог Ивана Непомука, истиче се „Пашина кула“ и „Крушперова кућа“. 

 

   

https://www.sombor.rs/o-somboru/arhitektura/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ 

 



 Туристичка агенција је привредно душтво, предузетник, друго правно лице или 

огранак страног правног лица које обавља делатност туристичких агенција 

(организовање, продаја и реализовање туристичких путовања, излета и пружање других 

услуга уобичајених у туристичком промету) под условима прописаним овим законом, 

ради стицања добити. 

 

ЕуроЛине Пекез 

 

 
Туристичка агенција ,,ЕуроЛине Пекез је почела са радом 2003. године као резултат 

породичног пословања и искуства у области туризма. Високообразовани кадар и 

љубазно особље учиниће свако путовање незаборавним.  

 

 

Основни подаци 

 
Пословно име:                   ЕУРО-ЛИНЕ ПЕКЕЗ ДОО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ        

                                            И УСЛУГЕ СОМБОР 

Матични број:  08776636 

Правни облик: Привредно друштво 

Правна форма:  Друштво са ограниченом одговорношћу 

ПИБ: 102576206 

Назив делатности: Организатор туристичког путовања  

Шифра делатности:  7912 

Статус туристичке 

агенције:  Активна 

Број рачуна: 160-170436-55 

 _______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Париска 

Број: 3 

 

Телефон:  025/421-175 

Е-маил:  taeurolinepekez@gmail.com  

Интернет страна:  www.eurolinepekez.com  

_______________________________ 

Заступник и руководилац 

 
Име:  Ружица 

Презиме: Пекез 

mailto:taeurolinepekez@gmail.com
http://www.eurolinepekez.com/


ЈМБГ: 3004959815018 

Функција:  Директор 

_______________________________ 

Гаранција путовања/полиса 

 
Осигуравајуће друштво: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ МИЛЕНИЈУМ 

                                               

Матични број: - 

Место:  Београд (Нови Београд) 

Општина:  Београд (Нови Београд) 

Улица:  Булевар Михајла Пупина  

Кућни број:  10Л 

Поштански број: 11000 

Назив поште:  - 

Број полисе осигурања:  3000005111 

Број лиценце:                  ОТП бр.119/2010 

Општим условима путовања:  Од  25.01.2018. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

Сапутник М 

 

 
Предузеће за туризам и услуге „САПУТНИК М“ Сомбор основано је 23. јануара 1992. 

године. Оснивач и власник 100% удела, и генерални директор је Милан Мартић 

дипломирани машински инжењер. 

 

Од самог оснивања до данас бави се различитим врстама активности из области 

туризма, као што су организација и продаја туристичких аранжмана, организација и 

реализација ђачких екскурзија, семинара, саветовања, продаја авио карата као и услуге 

прибављања виза и полиса путног здравственог осигурања. 

 

Основни подаци 

 
Пословно име:                 САПУТНИК-М ДОО СОМБОР 

 



Матични број:  08270643 

Правни облик: Привредно друштво 

Правна форма:  Друштво са ограниченом одговорношћу 

ПИБ: 100122968 

Назив делатности: Делатност путничких агенција  

Шифра делатности:  7911 - огранак 

Статус туристичке 

агенције:  Активна 

Број рачуна: 160-134652-28 

 _______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Трг Светог Ђорђа 

Број: 6 

Телефон:  025/421-504 

Е-маил:  saputnik-m@sbb.rs  

Интернет страна:  www.saputnikm.rs  

_______________________________ 

Заступник и руководилац 

 
Име:  Милан 

Презиме: Мартић 

ЈМБГ: 0409948810021 

Функција:  Директор 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени Сигнал 

 

 
Туристичка агенција Црвени Сигнал Тоурс поседује лиценцу још од 2010. године на 

основу које организују:  

1. Индивидуална и колективна туристичка путовања у земљи и иностранству,  

2. Верска путовања,  

3. Летовања и зимовања,  

4. Једнодневне излете као и  

5. Екскурзије и наставу у природи. 

 

mailto:saputnik-m@sbb.rs
http://www.saputnikm.rs/


Основни подаци 

 
Пословно име:                   ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 

 ТРГОВИНУ, ПРОМЕТ, ТУРИЗАМ И ОБУКУ ВОЗАЧА 

 МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЦРВЕНИ СИГНАЛ СОМБОР 

Матични број:  08217408 

Правни облик: Привредно друштво 

Правна форма:  Друштво са ограниченом одговорношћу 

ПИБ: 100276075 

Назив делатности: Делатност путничких агенција  

Шифра делатности:  7911 

Статус туристичке 

агенције:  Активна 

Број рачуна: 220-118487-39 

 _______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор, 22.Децембра 40 

Адреса огранка: Венац Радомира Путника 

Број: 23 

Телефон:  025/414-341,448-999,063/1153938 

Е-маил:  crvenisignal.tours@gmail.com  

Интернет страна:  www.crvenisignal.com  

_______________________________ 

Заступник  

 
Име: Зоран 

Презиме: Свилар 

Функција:  Директор 

_______________________________ 

Руководиоци у седишту 

 
Име:  Александра 

Презиме: Грба 

Функција: Заступник 

_______________________________ 

 
Гаранција путовања/полиса 

 
Осигуравајуће друштво: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ МИЛЕНИЈУМ 

Матични број: 06084184 

 

Место:  Београд 

Улица:  Булевар Михајла Пупина 

Кућни број:  10Л 

Поштански број: 11000 

mailto:crvenisignal.tours@gmail.com
http://www.crvenisignal.com/


Назив поште:  - 

Број полисе осигурања:  228693 

Број лиценце: ОТП бр.295/2010 

 

 

_______________________________ 

 

 

Аир Травел 

 
 

Туристичка агенција Аир Травел основана је 27.07. 2004. године 

 

Основни подаци 

 
Пословно име:                   АИР ТРАВЕЛ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ 

ДОО  СОМБОР   

Матични број:  08822336 

Правни облик: Привредно друштво 

Правна форма:  Друштво са ограниченом одговорношћу 

ПИБ: 10352919 

Назив делатности: Делатност путничких агенција  

Шифра делатности:  7911 

Статус туристичке 

агенције:  Активна 

Број рачуна: 330-13000582-06 

 _______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Кнеза Милоша 

Број: 6 

Телефон:  025/422-225 

Е-маил:  air-jat@mts.rs  

Интернет страна:  - 

_______________________________ 

 
Заступник  

 
Име:  Немања 

Презиме: Живадиновић 

Функција:  Директор 

mailto:air-jat@mts.rs


_______________________________ 

Руководиоци у седишту 

 
Име:  Татјана 

Презиме: Брдарић 

Функција: Заступник 

_______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Трестеле  

 
 

Агенција „Трестелле“ се бави организовањем лова на подручју Војводине и Србије 14 

година, а преко 4000 клијената, који су нас посетили и ловили са нама, најбољи су 

показатељ квалитета и озбиљности организације. Оно што ова агенција нуди  

клијентима, ловцима, јесте лов као некада, у ловиштима богатим дивљачи. 

 

У склопу агенцијске понуде је и могућност изнајмљивања пушака у калибрима 12 и 20, 

како полуаутомата, тако и двоцевки. Такође постоји могућност набавке италијанске 

муниције код најбољих оружарница у Србији са којима агенција „Трестелле“ сарађује 

све време постојања. 

 

Основни подаци 

 
Пословно име:                  ТРЕСТЕЛЛЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

 ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И УСЛУГЕ 

 СОМБОР   

Матични број:  08580014 

Правни облик: Привредно друштво 

Правна форма:  Друштво са ограниченом одговорношћу 

ПИБ: 100016753 

Назив делатности: Организатор туристичког путовања  

Шифра делатности:  7911 

Статус туристичке 

агенције:  Активна 

Број рачуна: 205-00082374-25 

 _______________________________ 



Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Улица: XII Војвођанске ударне бригаде 

Број: 89 

Телефон:  025/460-799 

Е-маил:  trestelle@beotel.net  

Интернет страна:  www.trestelle.rs  

_______________________________ 

 
Заступник и руководилац  

 
Име:  Иван 

Презиме: Боровац 

Функција:  Директор 

_______________________________ 

 

 

Орис ТТА   

 
 

Предузеће "ОРИС ТТА" доо Туристичка агенција основана је 01. новембра 2011. 

године и налази се у центру града Сомбора. Омогућава вам најинтересантнија путовања 

уз изузетно повољне услове.  

 

Основни подаци 

 
Пословно име:                   ОРИС ТУРИЗАМ, ТРГОВИНА И АГРАР ДОО СОМБОР  

Матични број:  20779101 

Правни облик: Привредно друштво 

Правна форма:  Друштво са ограниченом одговорношћу 

ПИБ: 107311599 

Назив делатности: Делатност путничких агенција  

Шифра делатности:  7911 

Статус туристичке 

агенције:  Активна 

Број рачуна: 160-362373-36 

 _______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор, Виноградска 22 

Огранак:  ТА Ористта, Читаоничка 

Број: 1 

Телефон:  025/480-844 

Е-маил:  office@oristta.rs  

mailto:trestelle@beotel.net
http://www.trestelle.rs/
mailto:office@oristta.rs


Интернет страна:  www.oristta.rs  

_______________________________ 

 
Заступник и руководилац  

 
Име:  Сузана 

Презиме: Огризовић 

Функција:  Директор 

_______________________________ 

 

 

 

Океан Травел 

 
Туристичка агенција Оцеан Травел је основана 24.07.2013. године. 

 

Основни подаци 

 
Пословно име:                 МИЛЕНА МАНОЈЛОВИЋ ПР ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА   

 ОЦЕАН ТРАВЕЛ СОМБОР   

Матични број:  63264784 

Правни облик: - 

Правна форма:  Предузетник 

ПИБ: 108170638 

Назив делатности: Делатност путничких агенција   

Шифра делатности:  7911 

Статус туристичке 

агенције:  Активна 

Број рачуна: 325-9500700031638 

 _______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Читаоничка 

Број: 4 

Телефон:  025/480-188 

Е-маил:  - 

Интернет страна:  - 

_______________________________ 

Заступник и руководилац 

 
Име:  Милена  

Презиме: Манојловић 

http://www.oristta.rs/


Функција:  - 

_______________________________ 

 

 

 

Студио 5 Тоурс 

 
Туристичка агенција Студио 5 Тоурс поседује лиценцу још од 2015. године на основу 

које организују:  

1. Посете светским метрополама,  

2. Продају улазница за све врсте манифестација (културних, музичких, спортских)  

3. Летовања и зимовања и 

4. Пружају услуге превоза. 

 

Основни подаци 
Статус у регистру:  Активна 

Пословно име:                   Студио 5 Логистиц доо – огранак Студио 5 Тоурс   

Матични број:  21143642 

Правни облик: Привредно друштво 

Правна форма:  Друштво са ограниченом одговорношћу 

ПИБ: 109215451  

Шифра делатности:  7911 

Број рачуна: 330-13001103-92 

 _______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Париска  

Број: 8 

Број поште:  25000 

 

Телефон:  025/301-551; 063/1092801 

Е-маил:  studio5tours@gmail.com  

Интернет страна:   

Заступник:                         Ненад Ћелић 

_______________________________ 

Руководилац 

 
Подаци о руководиоцу:      Мара Ћелић, директор 

  

_______________________________ 

 

 

 

 

mailto:studio5tours@gmail.com


НАПОМЕНА 
 

Туристичке агенције које су брисане из базе података Агенције за привредне регистре а 

према Правилнику о садржини Регистра туризма (Подаци о организатору путовања 

Члан 4. и Подаци о посредницима Члан 4а.) региструју се и евидентирају у Регистру 

туризма. 

 

Предузећа која су обављала делатност путничких агенција, тур-оператора и резервација 

а обрисана су из АПР: 

  

1. Аура Травел доо – у ликвидацији, Сомбор, Сувајска 8, брисан 21.07.2014. године, 

2. МК Еxпрес – у ликвидацији, Сомбор, Лугово 63, 

3. Г&Л Лацко и други – стечај, брисан 12.04.2012.године,  

4. Виа Барка, Сомбор, Батинска 13 – брисан из регистра 02.02.2018. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

 
 



ТОГС је основана априла 2004. године са циљем валоризације, очувања и заштите 

туристичких вредности и унапређења и развоја туризма на територији града 

Сомбора. 

 

Задаци ТОГС су: унапређивање туризма у граду, учешће у разради и спровођењу 

локалне туристичке политике, унапређење услова за прихват и боравак туриста, 

обогаћивање и подизање нивоа квалитета туристичких садржаја, организовање 

туристичке информативно-промотивне делатности, организовање манифестација, 

унапређење и промоција изворних вредности и др. 

 

Рад Туристичке организације је јаван, а обавештавање јавности о раду остварује се 

преко програма и планова рада и седница органа ТОГС, путем средстава јавног 

информисања. ТОГС средства за остваривање своје делатности остварује из средстава 

буџета града, сопствене привредне делатности, спонзорства и донација и других 

извора.Реализација ових пројеката у многоме зависе од подстицајних средстава за 

развој туризма. 

 

Директор ТОГС-а је Ђуро Тодорић, правно кадровски аналитичар је Мирјана 

Ивковић, аналитичар за развој и унапређење туристичког производа Ангелина Нађ, 

аналитичари за промоцију туристичке понуде Бојана Боснић и Ивана Ожболт , а 

самостални финансијско рачуноводствени сарадник је Данијела Вујко. 
 

 

  

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Трг Светог Ђорђа, Градска кућа 

Број: 1 

Број поште:  25000 

Телефон:  025/434-350; 434-330 

Е-маил:  info@visitsombor.org  

Интернет страна:  www.visitsombor.org  

Директор: Ђуро Тодорић 

Матични број: 08811474 

_______________________________ 

mailto:info@visitsombor.org
http://www.visitsombor.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОСТИТЕЉСТВО 

 

 

 

 



Ресторани 
 

1. „Далматински подрум”, тел: 025/415-740 
Седиште: Сомбор, Змај Јовина 3 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: ресторан  

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године  

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: рибљи специјалитети 

Укупан број конзумних места: 67( 35 сталних и 32 отворена)  

Забавни програм:  

 

2. „Емма'с фусион“, тел: 025/301-302 
Седиште:Венац Петра Бојовића 13 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања:класичан  

Период обављања делатности у објекту:током године  

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића  

Врста јела која се служе у објекту: интернационална, вегетаријанска, веганска,хроно, кетеринг, у 

плану халал и дивљач 

Укупан број конзумних места: 100 (40 сталних и 60 отворених)  

Забавни програм: по потреби викендом 

 

3. „Плитвице – ЖН“, тел: 063/528-922 
Седиште: Сомбор, Аврама Мразовића 7 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту:током године  

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића  

Врста јела која се служе у објекту: домаћа јела 

Укупан број конзумних места:100 сталних  

Забавни програм: музика по потреби за славље 

 

4. „Стари Слон“, Венац Радомира Путника 21, тел: 025/412-979 
Седиште: Сомбор,  Венац Радомира Путника 21  

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                               

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића, кетеринг 

Врста јела која се служе у објекту: домаћа јела 

Укупан број конзумних места: 170 

Забавни програм: дечије игралиште 

 

5. Ресторан „Слон“, Венац Петрове горе бб, тел: 025/480-444 
Седиште: Сомбор, Венац Петрове горе бб 

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића, кетеринг 

Врста јела која се служе у објекту: домаћа и интернационална јела 

Укупан број конзумних места:  

Забавни програм: - 

 



6. Кафана са преноћиштем „Бели двор”, тел: 025/460-110, 063/7304067 
Седиште: Сомбор, Апатински пут бб  

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                                 

Врста угоститељског објекта: кафана ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића, кетеринг 

Врста јела која се служе у објекту: домаћа и интернационална јела 

Укупан број конзумних места: 320 (240 сталних и 80 отворених) 

Забавни програм: - 

 

7. Посластичарница „Дубрава”, Краља Петра I 10, тел: 025/302-401; 063/1177314 
Седиште: Сомбор, Краља Петра I 10 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: кафе посластичарница 

Начин услуживања: класичан  

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: колачи, сладолед и пиће  

Врста јела која се служе у објекту: домаћи и интернационални десерти 

Укупан број конзумних места: 144 (88 стална и 56 отворена) 

Забавни програм: музика,интернет 

 
 

 
 _______________________________ 

 

8.  „Фијакер” ресторан,  тел: 025/430-000;066/244870 
Седиште: Соње Маринковић бб 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону  

Врста угоститељског објекта:ресторан  

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: домаћа кухиња,вегетаријанска, рибљи специјалитети, 

кетеринг  

Укупан број конзумних места: 360(210 сталних и 150 отворених) 

Забавни програм: играоница за децу, жива музика по потреби 

 

 
 

 



 

9. „Кристал Лукс”, ресторан и преноћиште,тел: 025/420-807; 063/593097 
Седиште: Сомбор, Трг Републике 1   

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                               

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: домаћа и посебна јела, кетеринг 

Укупан број конзумних места: 350 сталних  

Забавни програм: по потреби, издавање сале за свадбе, балове, семинаре,презентације до 400 

места 

 

10. „У хладу бођоша“, Сомбор, тел: 065/519-2255 
Седиште: Сомбор, Коњовићева 49 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: домаћа кухиња, кетеринг 

Укупан број конзумних места:70 

Забавни програм: - 

 

11. „Карибо СО“, тел: 025/420-446; 065/8833242 
Седиште: Сомбор, Раде Кончара 12 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића,  

Врста јела која се служе у објекту: домаћа, интернационална и вегетаријанска јела 

Укупан број конзумних места: 80 сталних  

Забавни програм: - 

 

12. „Тема лифе“, тел: 065/8461888 
Седиште: Сомбор, Мите Поповића 4, локал 1 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: ресторан кафе 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића,  

Врста јела која се служе у објекту: домаћа, интернационална и вегетаријанска јела 

Укупан број конзумних места: 68 (48 сталних и 20 отворених)  

Забавни програм: дечија играоница, по потреби жива музика 

   

 

13. Етно гостиона „Стари рибњак“, тел: 065/8844014, 064/6522273 
Седиште: Чонопља, Карађорђева 65 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: етно ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића  

Врста јела која се служе у објекту: домаћа кухиња  

Укупан број конзумних места: 100 (50 сталних и 50 отворених) 

Забавни програм: игралиште за децу, етно поставка, жива музика по потреби  

 



14. „Ромска душа“, тел: 062/469788; 025/808-025 
Седиште: Бачки Моноштор, Браће Мишковић 32 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића,  

Врста јела која се служе у објекту: традиционална јела 

Укупан број конзумних места: 60 сталних  

Забавни програм: по потреби музика 

        

    Пицерије 

 
1. „Пиколина“, Сомбор, тел: 025/412-820; 064/1540614 

Седиште: Сомбор, Аврама Мразовића 2 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: објекат брзе хране 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића, 

Врста јела која се служе у објекту: италијанска брза храна 

Укупан број конзумних места:100 сталних 

Забавни програм: - 

 

2. „Маноли Пица“, Доситеја Обрадовића 4, тел:025/423-160 
Седиште:  

Врста угоститељског објекта: 

Начин услуживања:  

Период обављања делатности у објекту:  

Врста услуге која се пружа:  

Врста јела која се служе у објекту:  

Укупан број конзумних места:  

Забавни програм:  

 

3. „Виа Густо“, тел: 069/4063063; 069/4011011 
Седиште: Сомбор, Трг Светог Тројства локал 17 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: објекат брзе хране 

Начин услуживања: самопослуживање 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: интернационална 

Укупан број конзумних места: 20 

Забавни програм: - 

 

4. „Тоскана 025”, Венац Петра Бојовића 14, тел: 025/422-022 
Седиште: Сомбор, Венац Петра Бојовића 14 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: кафе ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту:током године  

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића  

Врста јела која се служе у објекту: интернационална  

Укупан број конзумних места: 70(60 сталних и 10 отворених) 

Забавни програм: - 

 

 



5. „Мамма Миа”, 6. Личке дивизије, тел: 025/442-202,442-203 
Седиште:  

Врста угоститељског објекта: 

Начин услуживања:  

Период обављања делатности у објекту:  

Врста услуге која се пружа:  

Врста јела која се служе у објекту:  

Укупан број конзумних места:  

Забавни програм:  

 

6. „Т-Пикец јуниор”, тел:066/003777 
Седиште: Бачки Моноштор, Ивана Горана Ковачића 25 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: ресторан пицерија 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића,  

Врста јела која се служе у објекту: пице, роштиљ, рибљи специјалитети уз ранију најаву 

Укупан број конзумних места: 160(100 сталних и 60 отворених)  

Забавни програм: по потреби жива музика 

 

Кафеи  
 

1. „Кафе де Сол”, Централа бб (на каналу код Сомбора), тел: 025/480-400  
 

 
 

 _______________________________ 

 
Седиште:  Сомбор 

Улица: Централа 

Број: бб  

Телефон:  025/480-400 

Е-маил:  office@cafedesol.org  

Интернет страна:  www.cafedesol.org  
_______________________________ 

 

2. „Дес артс 025”, тел: 025/422-432 
Седиште: Сомбор, Краља Петра I 18 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                                  

Врста угоститељског објекта: кафе бар 

               Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Начин услуживања: класичан 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање пића 

Укупан број конзумних места: 120 (60 сталних и 60 отворених) 

Забавни програм: играоница за децу, електро аутићи, викендом жива свирка 

 

mailto:office@cafedesol.org
http://www.cafedesol.org/


3. „Клуб 2”, тел: 025/444-654 
Седиште: Трг Косте Трифковића 4 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: кафе  

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и послуживање пића 

Укупан број конзумних места:160 (100 сталних и 60 отворених)  

Забавни програм:  

 

4.  „Вју”, Париска 9, тел:062/209020 
 

                   
 

 _______________________________ 
 

Седиште: Сомбор, Париска 9 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                                  

Врста угоститељског објекта: ресторан – лоунж бар 

               Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Начин услуживања: класичан 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Укупан број конзумних места: 199 (120 сталних и 79 отворених) 

Забавни програм: играоница за децу, викендом жива свирка, тематске вечери, видиковац 

 

5. „Годо пуб”, тел: 064/2467214 
Седиште: Сомбор, Трг Косте Трифковића 2  

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: паб 

Начин услуживања: класичан  

Период обављања делатности у објекту:током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање пића  

Укупан број конзумних места:400(100 стална и 300 отворена) 

Забавни програм: музички извођачи рок, џез, фанк и диџеј 

 

6. „Ребел”, тел: 025/301-536 
Седиште: Сомбор, Хајдук Вељка 12а 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: бар са брзом храном 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање пића и брзе хране(домаће и  

интернационалне) 

Укупан број конзумних места: 124(68 сталних и 56 отворено) 

Забавни програм: - 

 

 



7. „СГ Прича”, тел: 025/300-810 
Седиште: Сомбор, Трг Светог Ђорђа 1(градска кућа) 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: кафе  

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту:током године  

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање пића и посластичарских производа 

Укупан број конзумних места: 250 

Забавни програм: играоница за децу и жива музика по потреби, климатизовано и јонизатор 

ваздуха 

 

8. „Блу Каффе 007“, Краља Петра I 32, тел: 063/594684; 025/412-028 
Седиште: Сомбор, Краља Петра I 32 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                                 

Врста угоститељског објекта: кафе бар 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање пића 

Укупан број конзумних места: 115 (35 сталних и 80 отворених) 

Забавни програм: - 

 

9. „Кинг“, Париска 12, тел: 062/269926   

10. „Салаш у срцу града“, Доситејева 15, тел: 065/2627777; 
Седиште: Сомбор, Доситеја Обрадовића 15 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                                

Врста угоститељског објекта: угоститељска радња 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање пића 

Укупан број конзумних места: 30 сталних 

Забавни програм: - 

 

11. „Њу Веј“, тел:025/482-999 
Седиште: Сомбор, Венац Степе Степановића 30 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: кафе бар 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање пића и хране 

Укупан број конзумних места: 55  

Забавни програм: - 

 

12. „Градска пивница“, , тел:025/302187 
Седиште: Сомбор, Трг Цара Лазара 6 

 Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: пивница 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање пића и хране 

Укупан број конзумних места: 90 

Забавни програм: жива музика викендом  

  

 

Чарде 
 

1. „Андрић”, тел: 025/483-055; 062/406482 
Седиште: Сомбор, Апатински пут бб – штранд 5 

http://www.visitsombor.org/rs/foto_video/album/40/
http://www.visitsombor.org/rs/foto_video/album/40/


Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                                 

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                                            

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: домаћа јела 

Укупан број конзумних места: 100 (50 сталних и 50 отворених) 

Забавни програм: жива музика викендом 

 

 

 
 

 _______________________________ 

 

2. „Шебешфок”, тел: 025/810-200 
Седиште: Бездан, Шебешфок 110 

 Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                                

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: класично конобари 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                         

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: јела од рибе и домаћа кухиња 

Укупан број конзумних места: 260 (200 сталних и 60 отворених) 

Забавни програм: дечије игралиште, бродић за вожњу путника 

 

      3.   „Код Царине”, тел: 025/819-960 
Седиште: Бездан, Царинска колонија бб  

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону                                                                                                                                

Врста угоститељског објекта: ресторан 

Начин услуживања: Француски, бечки 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                         

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: јела од рибе и роштиљ 

Укупан број конзумних места: 140 (40 сталних и 100 отворених) 

Забавни програм: жива музика 

 

      4.   „Пикец”, тел: 025/810-947 
Седиште: Бездан, Барачка бб 

               Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Врста угоститељског објекта: ресторан чарда 

Начин услуживања: класичан конобарски 

Период обављања делатности у објекту: током године                                                                         

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: јела од рибе и домаћа кухиња 

Укупан број конзумних места: 200 (80 сталних и 120 отворених) 

Забавни програм: жива музика по потреби 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛИЈЕРСТВО 
 

 

 

 

 

 



Списак категорисаних угоститељских објеката 

 

Гарни Хотел „Андрић“ 
 

     Овај хотел смештен је у строгом центру Сомбора, у окружењу позоришта, градског 

музеја и представља мирно и тихо место на само 5 минута хода од градског шеталишта. 

Хотел има 10 соба и 2 апартмана. Све собе су опремљене клима уредјајима, а 

апартмани имају и мини кухиње. Додатне услуге укључују изнајмљивање бициклова, 

интернет, фотокопир и др.  

 

Врста угоститељског објекта:      Гарни Хотел 

Категоризација:                             3 звездице 

Број акта о категоризацији:          332-02-00299/2015-08 

Датум издавања акта:                    14.12.2015 

Датум престанка важења акта:     14.12.2018  

Период обављања делатности:    Током читаве године 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Број смештајних јединица:          16 

Врста смештајних јединица:        Апартмани и собе  

Опис и структура смештајних јединица: једнокреветне и двокреветне са француским и 

одвојеним лежајима 

Број лежаја:                                    36 

Број стално запослених:                6 

Број привремено запослених:       - 

Структура запослених:                 ΙV степен 

Број паркинг места:                       6 места затвореног типа 

Остали садржаји:                            - 
                                      

 

 
 

_______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Трг Косте Трифковића  

Број: бб 

Руководилац:                   Борислав Андрић  

Телефон:  069/1516824; 025/483-055; 422-422; 

Е-маил:  recepcija@hotelandric.rs  

mailto:recepcija@hotelandric.rs


Интернет страна:  www.hotelandric.co.rs  

 

Мотел „Кнез Петрол“ 
 

     Мотел се налази на Стапарском путу бб и саставни је део велике компаније „Кнез 

Петрол”. Својим квалитетом и високо образованим кадром, као и ниским ценама нуди 

широк спектар могућности за своје посетиоце. У понуди Града су од фебруара 2014. 

године. 

 

Врста угоститељског објекта:      Мотел 

Категоризација:                             3 звездице 

Број акта о категоризацији:          332-02-00066/2018-08 

Датум издавања акта:                    10.05.2018 

Датум престанка важења акта:     10.05.2021 

Период обављања делатности:     Током читаве године 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Број смештајних јединица:           12  

Врста смештајних јединица:         собе 

Опис смештајних јединица:          једнокреветне и двокреветне( брачни лежај)собе су  

                                                         опремљене купатилом, климом, ЛЦД телевизорима,  

                                                         мини баром и сефом. Паркинг Роом сервис ради      

                                                         24 часа 

Број лежаја:                                    12 

Број стално запослених:                24 

Број привремено запослених:        - 

Структура запослених:                  VII и IV степен 

Број паркинг места:                        30 места отвореног типа 

Остали садржаји:                            Бежични интернет, Конференцијска сала, Играоница,   

                                                          Бар, Ноћни клуб 

Врста објекта за исхрану:               ресторан 

Начин услуживања:                        класично 

Врста услуге која се пружа:           исхрана и пиће по поруџбини 

Врста јела која се услужују у објекту: домаћа јела 

Укупан број конзумних места:      52 сталних 

Забани програм:                              - 

 

 
 

 

 

 



Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Стапарски пут  

Број: бб 

Руководилац:                   Недељко Милојевић   

Телефон:  064/859-4440 

Е-маил:  nedeljko.knezpetrol@gmail.com  

Интернет страна:  www.knezpetrol.com  

 
______________________________ 

 

Списак некатегорисаних објеката 

 

1.Преноћиште „Бели Дворац“ 

 
     Бели Дворац пружа услуге ноћења, као и услуге припремања и послуживања хране, 

пића и напитака у свом јединственом али модерном архитектонском здању, налази се 

на путу за Апатин. Смештајни капацитет обухвата собе од којих су највећи број 

двокреветне и трокреветне четворокреветне као и неколико апартмана. У овом објекту 

је могућа организација разних славља, свечаности, свадби, рођендана. Објекат 

располаже и паркинг простором. 

 
Врста угоститељског објекта:      Преноћиште 

Категоризација:                             Није категорисан 

Број акта о категоризацији:          - 

Датум издавања акта:                    - 

Датум престанка важења акта:     - 

Период обављања делатности:    Током читаве године 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Број смештајних јединица:           33 

Врста смештајних јединица:        Апартмани и собе (двокреветни, трокреветни и  

                                                         четворокреветни) 

Опис смештајних јединица:         Све собе су опремљене купатилом, тв, wифи                                                                      

Број лежаја:                                   80+20 

Број стално запослених:               1 

Број привремено запослених:      2 

Структура запослених:                 ΙV степен 

Број паркинг места:                      40+ места отвореног типа 

Остали садржаји:                            - 

 

 

 

 

 

mailto:nedeljko.knezpetrol@gmail.com
http://www.knezpetrol.com/


Контакт подаци: 
Руководиоц:                     Петар Кнежевић 

Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Апатински пут 

Број: бб 

Број поште:  25000 

  

Телефон:  025/460-110; 063/7304067 

Е-маил:  beli.dvor@yahoo.com  

Интернет страна:  www.motelbelidvor.com  
 

 

_______________________________ 
 

 

 

2.Вила „Кронић”  
 

     Смештајни капацитет је 60 лежаја. Све собе су са купатилом и телевизором са 

сателитским програмом. Климатизовани ресторан има 120 места, а наткривене терасе 

(таверне) и дворишне сенице имају још око 200 места. Погодна је за припреме 

спортиста, посебно фудбалера јер располаже са два фудбалска терена и два помоћна 

терена са свлачионицама. 

 

Целину амбијента употпуњавају два стара салаша и декоративно вештачко језеро. 

Обезбеђен је простор за смештај ловачких паса и кућних љубимаца.  

 

 

Контакт подаци: 
 

Седиште:               Сомбор 

Врста угоститељског објекта:     Преноћиште 

Категоризација:                            Није категорисан 

Период обављања делатности:   Током читаве године 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Улица:              Чонопљански пут  

Број:               30  

Телефон:                025/429-900 

Е-маил:                vilakronic.sombor@gmail.com  

Интернет страна:                       www.vilakronic.com  

 

mailto:beli.dvor@yahoo.com
http://www.motelbelidvor.com/
mailto:vilakronic.sombor@gmail.com
http://www.vilakronic.com/


                                                       
 

 

3.Вила „Тамара“ 
 

     Објекат се налази у Сомбору, на путу за Апатин. Некадашња вила „Кризманић“, 

касније позната као Титова вила потпуно је реновирана и отворена под новим именом 

вила „Тамара“. Капацитет је 8 лежаја. Намењена је пословним људима и ловцима. 

 

Врста угоститељског објекта:     Преноћиште 

Категоризација:                            Није категорисан 

Период обављања делатности:   Током читаве године 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Број смештајних јединица:          5  

Врста смештајних јединица:       Собе и Апартман 

Опис смештајних јединица:        Апартман , двокреветне и једнокреветне собе 

Број лежаја:                                   8 

Број стално запослених:               4 

Број привремено запослених:      - 

Структура запослених:                Средња стручна спрема 

Број паркинг места:                     50 места отвореног типа 

Остали садржаји:                         Бежични интернет, простор за животиње 

 

 
 

_______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Апатински пут  

Број: бб 



Број поште:  25000 

Руководилац:                   Зоран Ристић, Ђорђе Рајић  

Телефон:  025/434-110 

Е-маил:  office@vila-tamara.com  

Интернет страна:  www.vila-tamara.com  

_______________________________ 

 

 

4.Преноћиште „Пиколина 2“ 
 

     Пансион-преноћиште "Пиццолина" Сомбор, основана је 1990. године као кафе-

пицерија. Од 2000. године проширена јој је делатност са преноћиштем-пансионом. У 

понуди је ноћење са доручком у једнокреветним и двокреветним собама. Собе су 

опремљене са купатилом, телевизором (сателитски програм) и телефоном. Објекат се 

налази у строгом центру града Сомбора. 

 

Руководилац:                                Наташа Бек 

Седиште:               Сомбор, Аврама Мразовића 2 

Врста угоститељског објекта:     Преноћиште 

Категоризација:                            Није категорисан 

Период обављања делатности:   Током читаве године 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Број смештајних јединица:          12  

Врста смештајних јединица:        Собе 

Опис смештајних јединица:         једнокреветне и двокреветне собе 

Број лежаја:                                    24 

Број стално запослених:               2 

Број привремено запослених:     - 

Структура запослених:                 III степен – конобар 

Број паркинг места:                     - 

Остали садржаји:                         Свака соба поседује купатило, телефон, wифи, климу  

                                                       и тв. Неке од соба поседују мини бар и терасу.  

 

 
 

_______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Улица: Аврама Мразовића  

Број: 2   

Телефон:  025/412-820 

mailto:office@vila-tamara.com
http://www.vila-tamara.com/


Е-маил:  piccolinapansion@open.telekom.rs  

Интернет страна:  www.piccolina.rs  

_______________________________ 

 

5.Преноћиште „Лоџ Ин“ 

У срцу Сомбора модерна оаза гостољубивости. Преноћиште Лодге Ин је потпуно 

климатизован и покривен бесплатним бежичним интернетом у собама и аперитив 

баром. У освеженом и осавремењеном амбијенту посебно се издваја прелеп поглед на 

град Сомбор. 

 

Врста угоститељског објекта:     Преноћиште 

Категоризација:                            Није категорисан 

Период обављања делатности:   Сезонски 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Број смештајних јединица:          22  

Врста смештајних јединица:       Собе (двокреветне, де луxе, једнокреветне) 

Опис смештајних јединица:        Све собе су опремљене тоалетом и засебним  

                                                        купатилом, телефоном, мини баром и wифи-јем. 

Број лежаја:                                   38 

Број стално запослених:               2 

Број привремено запослених:      1 

Структура запослених:                 Средња стручна спрема, виша стручна спрема 

Број паркинг места:                      15 места отвореног типа  

Остали садржаји:                          Бар и куглана у близини 

                 

 

 

 
 

_______________________________ 

          

Контакт подаци: 
Руководиоц:                     Наташа Тирагић 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Сомбор 

Улица: Трг Републике 

Број: 1  

mailto:piccolinapansion@open.telekom.rs
http://www.piccolina.rs/


Телефон:  025/46-33-22;  

Е-маил:  lodgein.sombor@gmail.com  

Интернет страна:  www.lodge.in.rs  

 

6.Дом ученика средњих школа 

 
    Дом ученика у Сомбору је установа која обезбеђује смештај и исхрану гостима свих 

узраста. Ентеријер је опремљен у савременом стилу, ненаметљиво, веома складно и 

отмено. Кухиња поседује ХАССАП сертификат и сопственог нутриционисту, нуди 

више јела и могућност поруџбине по жељи. Налази се у близини центра града, 

неколико минута хода од главне улице и централног парка. У непосредној близини се 

налазе градски стадион, хиподром и главна аутобуска станица. 

 

Седиште:               Сомбор, Стапарски пут 1А                                                                   

Врста угоститељског објекта:     Преноћиште – огранак Дома ученика 

Категоризација:                            Није категорисан 

Број акта о категоризацији:          - 

Датум издавања акта:                    - 

Датум престанка важења акта:     - 

Подаци о руководиоцу:                Драган Додић, директор 

Период обављања делатности:    Сезонски за време ђачког распуста 

Испуњеност мин.техничких и санитарних услова: по закону 

Број смештајних јединица:           89 

Врста смештајних јединица:        собе (једнокреветне и двокреветне) 

Опис смештајних јединица:         Све собе су опремљене купатилом, wифи                  

Број лежаја:                                    175 

Број стално запослених:                45 

Број привремено запослених:       10 

Структура запослених:                  VII, VI, IV, II степен 

Број паркинг места:                       22 места отвореног типа 

Остали садржаји:                           летња позорница, летња учионица, одбојкашки терен, 

терен за боћање, интернет клуб, три сале за састанке и наступе забавног и едукативног 

карактера капацитета 72, 30 и 20 места, спортска теретана и сауна. 

Врста објекта за исхрану:              менза Дома ученика 

Начин услуживања:                        класично, шведски сто 

Врста услуге која се пружа:           исхрана и пиће по поруџбини, кетеринг 

Врста јела која се услужују у објекту: домаћа и интернационална јела, посебна јела по  

захтеву госта са могућношћу консултације са нутриционистом  

Укупан број конзумних места:     200 сталних 

Забани програм: музика по поруџбини,игралиште за децу, летња школа 

  

Телефон:  025/433-660; 433-670                                                                       

Е-маил:  domsombor@ptt.rs  

Интернет страна:  www.domsombor.rs  

 

mailto:lodgein.sombor@gmail.com
http://www.lodge.in.rs/
mailto:domsombor@ptt.rs


   
 

7. Преноћиште „Аурариа М“ 
 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Сомбор 

Улица: Златне греде 

Број: 11а 

Категоризација:               Није категорисан  

Телефон:  065/2442402 

Е-маил:  mirvicka@yahoo.com  

Интернет страна:  www.prenocisteauraria.com  

Смештај: две једнокреветне и две двокреветне собе 

Категоризација:               није категорисан 

 

 

 
 

_______________________________ 

 

8. Стари Слон – собе 

Врста објекта:                            Преноћиште    

Назив угоститељског објекта: УР Стари Слон 

Подаци о руководиоцу:            Павловић Роса                                                                                                                                               

Период обављања делатности: током године 

Седиште:             Сомбор                                                                   

Улица:            Венац Радомира Путника 

Број:            21 

Број смештајних јединица:       2 

Врста смештајних јединица:    собе 

mailto:mirvicka@yahoo.com
http://www.prenocisteauraria.com/


Опис и структура смештајних јединица: двокреветне 

Број лежаја:                                4 

Број стално запослених:            1 

Број привремено запослених:   - 

Образовна структура запослених: ΙV степен 

Број и опис паркинг места:       3 на отвореном 

Остали садржаји:                       Интернет   

Телефон:            025/412-979 

Е-маил:            - 

Интернет страна:            www.starislon com  

Категоризација:                         није категорисан 

 

9. „Вју“ Апартман 

 

Врста објекта:                            Апартман    

Назив угоститељског објекта: УР ВЈУ ПЛУС СОМБОР 

Подаци о руководиоцу:            Миралем Таировци                                                                                                                                              

Период обављања делатности: током године 

Седиште:             Сомбор                                                                   

Улица:            Париска  

Број:            9 

Број смештајних јединица:       1 

Врста смештајних јединица:     апартман 

Опис и структура смештајних јединица: двокреветни 

Број лежаја:                                2 

Број стално запослених:            1 

Број привремено запослених:   1 

Образовна структура запослених: ΙV степен 

Број и опис паркинг места:       50 на затвореном 

Остали садржаји:                        Интернет, фитнес, пушачки и непушачки део, сауна,      

                                                      дечија играоница ресторан, масер, сала за семинаре,       

                                                      видиковац  

Телефон:              060/3545008 

Е-маил:              - 

Интернет страна:              - 

Категоризација:                           Није категорисан 

 

 

10. Кристал лукс – преноћиште 

 

Врста објекта:                             Преноћиште  

Назив угоститељског објекта:  УР КРИСТАЛ ЛУКС 

Подаци о руководиоцу:             Инес Данојевић, Георги Димитрова 24,Сомбор 

Период обављања делатности: током године 

Седиште:             Сомбор                                                                   

Улица:            Трг Републике 

Број:            1 

Број смештајних јединица:       8 

Врста смештајних јединица:    собе 

Опис и структура смештајних јединица: једнокреветне и трокреветне 



Број лежаја:                                16 

Број стално запослених:            1 

Број привремено запослених:   9 

Образовна структура запослених: - 

Број и опис паркинг места:       30   

Остали садржаји:                        - 

Телефон:             060/3545008 

Е-маил:             anadanojevic@gmail.com  

Интернет страна:             - 

Категоризација:                          Није категорисан 

 

11. Преноћиште „Цврчак“ 

     Преноћиште „Цврчак“ је кућа традиционалне градње, потпуно обновљена и 

савремено опремљена. Смештена у најужем центру града Сомбора, 50 м удаљена од 

главне улице. Састоји се од три пространа и савремено опремљена апартмана и три 

собе. Све јединице имају своје купатило (туш, wц, фен) кабловски тв програм и 

интернет прикључак. Паркирање је дозвољено у дворишту објекта. 

Седиште:               Сомбор, Вељка Петровића 9                                                                   

Врста угоститељског објекта:     Преноћиште  

Категоризација:                            Није категорисан 

Број акта о категоризацији:          - 

Датум издавања акта:                    - 

Датум престанка важења акта:     - 

Подаци о руководиоцу:                Снежана Катанић 

Период обављања делатности:    током године 

Број смештајних јединица:           10 

Врста смештајних јединица:        собе (једнокреветне, двокреветне и трокреветне) 

Опис смештајних јединица:         Све собе су опремљене купатилом, wифи, тв                  

Број лежаја:                                    19 

Број стално запослених:                - 

Број привремено запослених:       - 

Структура запослених:                  IV степен 

Број паркинг места:                       5 места затвореног типа 

Остали садржаји:                           непушачки део 

Телефон:                025/412-020; 063/490966 

Е-маил:                prenocistecvrcak@sbb.rs  

Интернет страна:                www.prenocistecvrcak.com  
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_______________________________ 

  

12.Преноћиште „Лора“ 

Врста објекта:                              Преноћиште  

Назив угоститељског објекта:    ТКЗР ЛОРА Центар 

Подаци о руководиоцу:               Рита Халаи, Венац Живојина Мишића 15А,  

Период обављања делатности:   током године 

Седиште:               Сомбор                                                                   

Улица:              Венац Живојина Мишића  

Број:              15А 

Број смештајних јединица:         2 

Врста смештајних јединица:      собе 

Опис и структура смештајних јединица: - 

Број лежаја:                                  1+2 

Број стално запослених:              3 

Број привремено запослених:     - 

Образовна структура запослених: ΙV степен 

Број и опис паркинг места:         2 на отвореном  

Остали садржаји:                          -                   

Телефон:               025/423-381; 060/0421285 

Е-маил:               loracentar@sbb.rs  

Интернет страна:               - 

Категоризација:                           Није категорисан 
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13.Преноћиште „Карибо“ 

Врста објекта:                            Преноћиште са рестораном  

Назив угоститељског објекта:  ПР КАРИБО СО 

Подаци о руководиоцу:            Миле Тодорић, Раде Кончара 12  

Период обављања делатности: током године 

Седиште:             Сомбор                                                                   

Улица:            Раде Кончара   

Број:            12 

Број смештајних јединица:       4 

Врста смештајних јединица:    собе 

Опис и структура смештајних јединица: једнокреветне, француски лежај, купатило, 

wифи 

Број лежаја:                                4 

Број стално запослених:           4 

Број привремено запослених:   - 

Образовна структура запослених: ΙV степен 

Број и опис паркинг места:      4 на отвореном  

Остали садржаји: интернет, пушачки и непушачки део,пет фриендлy,сала за семинаре 

Категоризација:                         Није категорисан 

 

 
 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Улица: Раде Кончара 

Број: 12  

Телефон:  025/420-446; 065/8833242 

Е-маил:  todoric.jeca@gmail.com  

Интернет страна:  - 

14.Преноћиште „Фаркаш“ 

Преноћиште „Фаркаш“ се налази у мирном делу града, у Далматинској улици 

64.Смештај располаже са 15 лежаја капацитета 1/1, 1/ 2, 2/3, 1/ 4 и два помоћна 

лежаја.Гостима је на располагању бесплатан паркинг и wифи. 

Врста угоститељског објекта:    Преноћиште 

Категоризација:                           Није категорисан 

Период обављања делатности:  Током читаве године 

Број смештајних јединица:         5 
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Врста смештајних јединица:      Собе 

Опис смештајних јединица:       бесплатан паркинг и wифи                                                        

Број лежаја:                                 13+2 

    

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Сомбор 

Улица:                              Далматинска 

Број: 64 

Број поште:  25000  

Телефон:  063/7377155 

Е-маил:  draganaf64@gmail.com  

Интернет страна:  - 

 

15. Ана кафе  – преноћиште 

Врста објекта:                              Преноћиште  

Назив угоститељског објекта:   ПР Ана Маричић 

Подаци о руководиоцу:              Ана Маричић, Бездан 

Период обављања делатности:  током године 

Седиште:              Бездан                                                                   

Улица:             Жртава фашизма 6 

Број смештајних јединица:         7 

Врста смештајних јединица:      собе и апартмани 

Опис и структура смештајних јединица: двокреветне, трокреветне и петокреветне 

Број лежаја:                                  20 

Број стално запослених:              11 

Број привремено запослених: - 

Образовна структура запослених: ΙV степен 

Број и опис паркинг места:         10 на отвореном   

Остали садржаји:                         Посластичарница у сколопу објекта  

Телефон:              066/003777 

Е-маил:              pikecsinisa@gmail.com  

Интернет страна:              - 

Категоризација:                           Није категорисан 
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Некатегорисани објекти на отвореном 

 

1.  СоСуЛ 
Врста објекта:                              кампинг одмориште  

Назив угоститељског објекта:   шаториште 

Подаци о руководиоцу:             Сања Лазић, Сомбор 

Период обављања делатности:  сезонски 

Седиште:              Сомбор                                                                  

Улица:             Венац Петрове Горе 23 

Број смештајних јединица:         60 

Врста смештајних јединица:      камп парцеле 

Број и опис паркинг места:        10 на отвореном   

Остали садржаји: тениски терен на шљаци,базен са сланом водом, мини теретана, 

финска сауна за 4 особе, игралиште за децу, рецепција, комплетна кухиња, тоалет, 

тушеви, веш машина, терасе са тендама, столовима и клупама, вифи, паркинг простор. 

Телефон:              065/2426274;025/426-274 

Е-маил:              satoristesosul@gmail.com  

Интернет страна:              www.satoristesosul.com  

 

 

 

 

Лица која пружају услуге у домаћој радиности 

 

Апартмани 

 

1. „Центар 1“– апартмани 2 (звездице)** 

 

Контакт подаци: 
Заступник:                        Снежана Милковић 

Седиште:   Сомбор 

Улица:  Мите Поповића;        Батинска  

Број:  4                      ;             8  

Телефон:  025/420-105; 061/2326-752 

Е-маил:  milkovicz@sbb.rs  

Интернет страна:  www.apartmancentarsombor.com  

Смештај: трокреветни апартмани 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом  

Број акта о категоризацији: 332-91/2017-IX  од  28.12.2017 важи до 28.12.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.8/18 од 04.01.2018  важи до 28.12.2021.  

 

 

  

mailto:satoristesosul@gmail.com
http://www.satoristesosul.com/
http://www.visitsombor.org/images/foto/1059.jpg
http://www.visitsombor.org/images/foto/1059.jpg
mailto:milkovicz@sbb.rs
http://www.apartmancentarsombor.com/


2. „Машић“ – 1 (звездица)*            

Контакт подаци: 
Заступник:                        Борис Машић 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Париска  

Број: 8  

Телефон:  025/775-792; 063/1140900 

Е-маил:  boris.masic123@gmail.com  

Интернет страна:  - 

Смештај: Састоји се од две одвојене спаваће собе, где се у једној налази 

 француски, а у другој сингл лежај, као и креветић за децу до 2 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у склату са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом  

Број акта о категоризацији: 332-14/2017-ΙΧ од 31.3.2017 важи до 31.3.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.135/17 од 18.4.2017 важи до 31.3..2020. 

 

   3. „Пентхаус Фестина“ – 4 (звездице)**** 

 

Контакт подаци: 

 
Име и презиме:                Драган Вујаковић  

Седиште:  Сомбор 

Улица: Венац Војводе Радомира Путника 32 

Телефон:  063/511170; 025/418-240 

Е-маил:                             festina@sbb.rs  

Интернет страна:  www.penthousesombor.com  

Смештај: апартман са три двокреветне просторије за спавање са  

                                          могућношћу постављања два помоћна лежаја са видиковцем 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у склату са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-96/2015-ΙΧ од 23.6.2015 важи до 23.6.2018 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.295/15 од 24.06.2015. важи до 23.6.2018.  

 

   4. „Меркур“ – 1 (звездица)* 

 

Контакт подаци: 

 
Име и презиме:                Бранислав Маширевић 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Београдска 12 а 

Телефон:  064/1634864 

Е-маил:                             merkursombor@gmail.com  

Интернет страна:  - 
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Смештај: апартман са две двокреветне просторије за спавање 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-76/2016 – IX од 09.11.2016 важи до 09.11.2019 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.426/16 од 08.12.2016.  важи до 09.11.2019.  

 

 

   5. „У срцу града“ – 4 (звездице)**** 

 

Контакт подаци: 
Име и презиме:                Миодраг Терзијовски 

Седиште:  Сомбор 

Место: Сомбор 

Улица: Златне греде         

Број: 16  

Телефон:  065/2627777 

Е-маил:  terzijovski@icloud.com  

Интернет страна:  - 

Смештај: апартман студио двокреветни 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-42/2017-ΙΧ од 26.6.2017 важи до 26.6.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.237/17 од 27.8.2017 важи до 26.6.2020. 

 

   6. „Маја“ – 2 (звездице)** 

 

Контакт подаци: 
Име и презиме:                Маја Нићетин 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Раде Дракулића 2, стан бр.2    

Телефон:  061/3579333 

Е-маил:  majanicetin@gmail.com  

Интернет страна:  - 

Смештај: апартман, двокреветни, са могућношћу помоћног лежаја 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-21/2018-ΙΧ од 23.4.2018 важи до 23.4.2021 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.144/18 од 25.4.2018 важи до 25.4.2021. 

 

  7.„Илић“ – 4 (звездице)**** 

 

Контакт подаци: 
Име и презиме:                Зоран Илић 

Седиште:  Сомбор 
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Улица: Венац Радомура Путника 34, стан бр.1    

Телефон:  065/2627777 

Е-маил:  ilic.zoran.ila@gmail.com  

Интернет страна:  - 

Смештај: апартман са две двокреветне просторије за спавање 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-64/2017-ΙΧ од 22.08.2017 важи до 22.08.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.309а/17 од .4.2018 важи до 25.4.2021. 

 

    8.„Ергзотик 1 и 2“ – 3 (звездице)*** 

 

Контакт подаци: 
Име и презиме:                Марко Сарач 

Седиште:  Нови Сад, Данила Киша 11 

Адреса објекта: Сомбор, Лазе Костића  

Број: 5, стан бр.2  

Телефон:  069/5450090 

Е-маил:  mirjana.erg@gmail.com  

 

Интернет страна:  - 

Смештај: апартман са две просторије за спавање са три лежаја  

                                          апартман са једном просторијом за спавање са два лежаја 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-79/2017-IX од 25.10.2017 важи до 25.10.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.353/17 од 30.10.2017 важи до 25.10.2020. 

 

    9.„Анна“ – 2 (звездице)** 

 

Контакт подаци: 
Име и презиме:                Емилиа Пурда 

Седиште:  Светозар Милетић, Сомборска 7 

Адреса објекта: Доситеја Обрадовића 

Број: 2  

Телефон:  063/7393361 

Е-маил:  purdaemilia@gmail.com  

Интернет страна:  - 

Смештај: апартман са две двокреветне просторије за спавање  

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-43/2016-XVII од 13.06.2016 важи до 13.06.2019 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.21/18 од 19.1.2018 важи до 13.06.2019. 
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   10. „Центар 2“ – апартмани 1 (звездица)* 

 
Заступник:                        Снежана Милковић 

Седиште:   Сомбор 

Улица:  Батинска  

Број:  8  

Телефон:  025/420-105; 061/2326-752 

Е-маил:  milkovicz@sbb.rs  

Интернет страна:  www.apartmancentarsombor.com  

Смештај: трокреветни апартман 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом  

Број акта о категоризацији: 332-78/2016-IX од 25.01.2017 важи до 25.01.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.60/17 од 21.2.2017 важи до 25.1.2020. 

 

 

 

                                                           СОБЕ 
 

1. „Анна“ – 1 (звездица)* 
 

 Контакт подаци: 
Име и презиме:                Емилиа Пурда 

Седиште:  Светозар Милетић, Сомборска 7 

Адреса објекта: Доситеја Обрадовића 

Број: 2  

Телефон:  063/7393361 

Е-маил:  purdaemilia@gmail.com  

Интернет страна:  - 

Смештај: две двокреветне собе са могућношћу употребе два помоћна  

                                          лежаја 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-72/2017-IX од 11.10.2017 важи до 11.10.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.22/17 од 19.1.2018 важи до 11.10.2020. 

 2. „Шомођварац“ – 2 (звездице)** 

Контакт подаци: 
 
Име и презиме:                Јања Шомођварац  

Седиште:                          Бачки Моноштор 

Улица:                              Пионирска 22 

Телефон:  025/807-631; 062/1352568 

mailto:milkovicz@sbb.rs
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Е-маил:                             pansionsomodjvarac@yahoo.com  

Интернет страна:  www.backimonostor.rs  

Смештај: једна трокреветна и једна двокреветна соба 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у склату са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-20/2016 – XVII од 26.02.2016 важи до 26.02.2019 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор ТОГ Сомбор 

бр.68/16 од 04.03.2016.  важи до 26.02.2019.  

 

 3. „Релић“ – 2 (звездице)** 

Контакт подаци: 
Заступник:                       Срђан Релић 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Мите Поповића  

Број: 6  

Телефон:  063/888 7999 

Е-маил:  relicsrdjan@yahoo.com  

Интернет страна:  www.soberelic.com  

Смештај: три двокреветне собе  

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у склату са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-41/2017-ΙΧ од 20.6.2017 важи до 20.6.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор са ТОГ Сомбор  

бр.236/17 од 26.6.2017 важи до 26.6.2020. 

4. „Вила Олга“ – 2 (звездице)** 

Контакт подаци: 
Заступник:                       Бранислав Брцански     

Седиште:                         Сомбор 

Улица:                              Венац Живојина Мишића  

Број: 25 

Телефон:  025/422-255; 480-844 

Е-маил:  office@oristta.rs  

Интернет страна:  www.vilaolga.rs  

Смештај: две једнокреветне, једна двокреветна и седам трокреветних  

                                          соба 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом  

Број акта о категоризацији: 332-25/2017-IX од  05.04.2017 важи до 05.04.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор са Ористта ТА од 

28.03.2017, Уговор са ТОГ Сомбор бр.183/18 од 29.05.2018. важи до 28.03.2020.              
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                                                КУЋЕ 

1. „Зелени Сомбор“ – 3 (звездице)*** 

Контакт подаци: 
Заступник:                       Ирена Летмањи Цџифор     

Седиште:                         Сомбор 

Улица:                              Томе Роксандића  

Број: 8 

Телефон:  061/1080-896 

Е-маил:  letmanji@yahoo.com  

Интернет страна:  www.zelenisombor.webs.com  

Смештај: Смештај се састоји од улазне просторије – трпезарије, 

простране потпуно опремљене кухиње и две велике собе са смештајним капацитетом 

до 3 особе (француски кревет, двосед на развлачење). 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом  

Број акта о категоризацији: 332-63/2017- ΙΧ од  21.08.2017 важи до 21.08.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор са ТОГ Сомбор од 

бр.298/17 од 21.08.2017 важи до 21.08.2020.   
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                                                               СЕОСКА ТУРИСТИЧКА  



                                               ДОМАЋИНСТВА 

1. „Дида Хорњаков салаш“  – 4 (звездице)**** 

         Удружење љубитеља салаша "Дида Хорњаков салаш" настало је ради окупљања и 

омасовљења љубитеља салаша, очувања традиционалне архитектуре салаша и културне 

баштине овог поднебља, начина живота Буњеваца и других народа који су живели на 

салашима и салашким насељима. Традиционални салашарски доручак, организовани 

обилазак Сомбора, свечани салашарски ручак, наступ фолклорних група, салашарска 

вечера и тамбурашка музика, као и обилазак етно поставке на салашу,вожња 

фијакером, разгледање и храњење домаћих животиња је оно што ће те доживети на 

салашу. 

Контакт подаци: 

Име и презиме:                Шима Хорњак 

Седиште:  Сомбор 

Улица: Градина 65 

Телефон:  025/421-152 

Е-маил:  aranka.mijic@gmail.com  

Интернет страна:  www.salasi.info/sr/salas/didahornjakovsalas  

Смештај: две двокреветне собе и једна једнокреветна 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у складу са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом  

Број акта о категоризацији: 332-146/2015 - XVII од 16.11.2015 важи до 16.11.2018 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор бр.468/15 од 

17.11.2015. важи до 16.11.2018. 

Начин услуживања: класичан 

Период обављања делатности у објекту: током године 

Врста услуге која се пружа: припрема и услуживање хране и пића 

Врста јела која се служе у објекту: домаћа јела 

Укупан број конзумних места: 50 сталних  

Забавни програм:            изложбене собе, радионице за децу, атеље старих уметничких   

                                          заната, дечије игралиште 
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______________________________ 

 

2. „Роад 6 Ранч“ – 2 (звездице)** 

Контакт подаци: 
Име и презиме:                Јасмина Дражић  

Седиште:  Сомбор 

Улица: Ненадић (Гаковачки пут)    20 А 

Телефон:  061/8012351 

Е-маил:  jasmina_drazic@yahoo.com  

Интернет страна:  - 

Смештај: две једнокреветне собе 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у склату са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом  

Број акта о категоризацији: 332-36/2017-ИX од 06.6.2017 важи до 6.6.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор бр.183/17 од 

06.06.2017. важи до 06.6.2020. 

Могућност кампинг стопа и паркинга. 

 

 

3. „Цицониа нигра“ – 3 (звездице)*** 

Контакт подаци: 
Име и презиме:                Дејан Митић 

Седиште:                          Бачки Моноштор 

Улица:                              Иве Лоле Рибара 68 

Телефон:  063/8938128; 025/807-173 

Е-маил:                             skituljkoturs@gmail.com  

Интернет страна:  - 

Смештај: једна трокреветна соба 

Испуњеност мин.техничких и санит.хигијенских услова: у склату са категоријом 

Уређеност и опремљеност објекта: у складу са категоријом 

Број акта о категоризацији: 332-6/2017 - IX од 27.01.2017 важи до 27.01.2020 

Податак о уговору са локалном туристичком организацијом: Уговор бр.29/17 од 

01.01.2017.  важи до 01.01.2020. 

 

ЕТНО КУЋЕ  
 

1. Етно кућа „Јелена“ 

     У својој кући у Бездану породица Брдар отворила је етнолошку збирку са 1000 

експоната за све који желе да уживају у старинама. Збирка се састоји од разних справа 

за пољопривредна домаћинства: плугови, кола, корита, колевке, ћупови, одевни 

предмети и слично. Неки од експоната стари су више од 150 година. 

Власници куће за своју збирку кажу: „То је Бачка од пре много година, која се може 

наћи само у најбољим музејима“. 
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Контакт подаци: 
 

Врста угоститељског објекта:                Сеоско туристичко домаћинство 

Услуге смештаја:                                                  Не  

Категоризација:                                      Није категорисан 

Услуге пружања исхране, пића и напитака:      Да 

Период обављања делатности:                Током читаве године 

Уговор:                                                                   Уговор о пословној сарадњи закључен са     

                                                                                ТОГС-ом, 22.12.2008. године – број       

                                                                                394/08 

Минимално технички и санитарно-хигијенски услови: Оцењују са добрим (од 60-80%  

                                                                                                услова) 

Уредјеност и опремљеност објекта:  Струја, вода за пиће, канализација,  

                                                                                 паркинг, ноћна расвета, бетониран   

                                                                                 прилаз, ограда, игралиште за децу,     

                                                                                 тераса, интернет, додатно уређен   

                                                                                 простор за забаву одмор и рекреацију,  

                                                                                 опрема за обраду земље,врт,башта,   

                                                                                 воћњак, животиње 

 

 
_______________________________ 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Бездан 

Улица: Сомборски пут 

Број: 49 

Број поште:  25270 

Оснивач:  Породица Брдар 

Телефон:  025/811-093 

Е-маил:  mbabezdan@gmail.com  

Интернет страна:         www.vikendbezdan.com/etno-kuca-jelena/  
 

2. Етно кућа „Мали Бодрог“ 

     Етно кућа "Мали Бодрог" у Бачком Моноштору саграђена је у типичном 

моношторском стилу пре 150 година и свој изглед задржала је до данашњег дана. Кућа 

покривена трском зидана од набоја, опремљена је аутентичним намештајем и зиданом 

пећи, све од материјала који су се налазили у околним шумама. Велико двориште са 

летњиковцем и бунаром уређено је у етно стилу. Кућа је адаптирана уз помоћ Месне 

заједнице, а налази се у власништву породице Анталовић. Отворена је за индивидуалне 

и групне посете. 

mailto:mbabezdan@gmail.com
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Врста угоститељског објекта:                Сеоско туристичко домаћинство 

Услуге смештаја:                                                  Не  

Категоризација:                                      Није категорисан 

Услуге пружања исхране, пића и напитака:      Да 

Период обављања делатности:                Током читаве године 

Уговор:                                                                   Уговор о пословној сарадњи закључен са     

                                                                                ТОГС-ом,  03.06.2013. године – број       

                                                                                189 б/13 

Минимално технички и санитарно-хигијенски услови: Оцењују са добрим (од 60-80%  

                                                                                                услова) 

Уредјеност и опремљеност објекта:  Струја, вода за пиће, канализација,  

                                                                                 паркинг, ноћна расвета, хортикултурно   

                                                                                 уређење, ограда, игралиште за децу,  

                                                                                 тераса, додатно уређен простор за  

                                                                                 забаву, одмор и рекреацију, опрема за  

                                                                                 обраду земље, башта, воћњак, животиње 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Бачки Моноштор 

Улица: Ослобођења  

Број: 32 

Број поште:  25272 

Власник:  Бешењи Јелисавета-Ержика 

Телефон:  025/807-163 

Е-маил:  - 

Интернет страна:        www.381info.com  
 

3. Етно кућа „Причајућа прошлост“ 

     Удружење „Причајућа прошлост“ из Чонопље основано је 20.02.2012. године у 

циљу очувања и заштите животне средине, нарочито сеоске, такође и са циљем 

одрживог развоја руралног подручја, заштите и неговања културно-историјског 

наслеђа, едукације грађана а посебно деце и младих. У овом сеоском туристичком 

домаћинству су изложени многобројни традиционални предмети из свакодневног 

живота, алати и оруђа. Собе су украшене ручно рађеним столњацима, поњавама, као и 

фотографијама из породичног живота. 

Врста угоститељског објекта:       Сеоско туристичко домаћинство 

Услуге смештаја:                          Не 

Категоризација:                             Није категорисан 

Услуге пружања исхране, пића и напитака: -  

Период обављања делатности:       Током читаве године 

Уговор:  Уговор о пословној сарадњи закључен у    

                                                                       Сомбору,  03.06.2013. године – број 189/13 

Минимално технички и санитарно-хиг. услови:  - 

Уредјеност и опремљеност објекта:               - 
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_______________________________ 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Чонопља 

Улица: Божидара Аџије 

Број: 38 

Број поште:  25210 

Оснивач:  Породица Рајчањи 

Телефон:  025/844-623 

Е-маил:  etnoconoplja@yahoo.com  

Интернет страна:        - 
_______________________________ 

      

4. Етно кућа „Ево“ 

Власници етно куће су Моника и Золтан Варга и имају регистровано удружење са 

делатношћу за туризам и етно збирке. Кућа је урађена по узору на немачке сеоске куће. 

Данашњу основу етно куће представља кућа саграђена давне 1886. године, а 1910. 

године доспела је у власништво породице Варга. У 2011. години завршена је 

реконтрукција куће, те јој је враћен првобитни изглед. Основне карактеристике куће су 

забат са мотивом сунца и дугачак трем. Кухиња је у употреби и данас где се користи 

фуруна у којој се спремају сва јела. Прави специјалитети овде се справљају од гушчијег 

меса а јела се послужују на посебан начин. 

Врста угоститељског објекта:                Сеоско туристичко домаћинство 

Услуге смештаја:                                                  Не  

Категоризација:                                      Није категорисан 

Услуге пружања исхране, пића и напитака:      Не 

Период обављања делатности:                Током читаве године 

Уговор:                                                                   Уговор о пословној сарадњи закључен са     

                                                                                ТОГС-ом, 03.06.2013. године – број       

                                                                                189а/13 

Минимално технички и санитарно-хигијенски услови: - 

Уредјеност и опремљеност објекта:  Струја, вода за пиће, канализација,   

                                                                                 паркинг, ноћна расвета, бетониран   

                                                                                 прилаз, ограда, тераса, интернет,  

mailto:etnoconoplja@yahoo.com


                                                                                 хортикултурно уређење,врт, башта,   

                                                                                 воћњак, занатска радионица и   

                                                                                 животиње. 

 

 
_______________________________ 

 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Телечка 

Улица: Сивачки пут 

Број: 50 

Број поште:  25222 

Оснивач:  Моника и Золтан Варга 

Телефон:  025/864-101 

Е-маил:  -  

Интернет страна:        www.guscijamast.voj.rs  
_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guscijamast.voj.rs/


 

 

 

 

 

НАУТИЧКИ ТУРИЗАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сомбор представља тзв. Капија Дунава то јест прву градску општину на току Дунава 

кроз нашу земљу. Пловни пут Дунав и Велики бачки канал пружају повољне услове за 

будући развој наутичког туризма. За његову реализацију неопходна је ревитализација 

преводнице Бездан, као и изградња наутичке инфраструктуре (марина, пристаниште, 

привезиште).  

1. Катамаран „Татјана“  

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Сомбор - Бачки Моноштор 

Улица: - 

Број: - 

Број поште:  25000 

Оснивач:  Александар Поткоњак 

Телефон:  025/440-425; 063/7377155 

Е-маил:  - 

Интернет страна:        www.ladjicatatjana.in.rs  

Пловидба Великим бачким каналом поготово његовим горњим током од Сомбора до 

Бачког Моноштора или Бездана нуди врхунски доживљај и уживање у предивној 

нетакнутој природи. Пружа се прилика да се упознате са историјатом, значајем и 

апсурдима овог јединственог еко система смештеног у централни део специјалног 

резервата природе Горње Подунавље.  

Лађица Татјана има капацитет за 20 одраслих особа или 25-торо деце. Изузетно је 

безбедна и конструисана је управо за панорамско разгледање природних богатстава и 

лепота које нуди Велики бачки канал. Лађица је такође одличан избор за организовање 

једнодневних излета и екскурзија за школску децу као и за једночасовне или 

целодневне излете за све генерације. Целодневни излети се организују пловидбом до 

Бачког Моноштора, Бездана или Малог Стапара. Ова вожња траје у зависности од руте  

од 1 сат и 40 минута до 2 сата и 50 минута у једном правцу уз максималне мере 

безбедности за госте. 

 

 

http://www.ladjicatatjana.in.rs/


 

 

 

 

 

 

 

ЛОВНИ ТУРИЗАМ 

 

 

 



Списак ловачких удружења на територији Града Сомбора 

Табела 7. Удружења ловаца 

Удружење Место 

Ловачко удружење „Сомбор“ 
Златне Греде 15а, Сомбор,  

025/420-156;063/548322 

Ловачко удружење „Западна Бачка“ 
Златне Греде 20, Сомбор, 

025/416-778 

Удружење ловаца „Зец“  Петефи Шандора 39, Телечка 

Ловачко удружење „Крајина“ Салаш бб, Бачки Моноштор 

Удружење ловаца „Фазан“ 
Сомборска 44, Светозар 

Милетић 

Ловачко удружење „Лика“ Трг Бораца бб, Колут 

Ловачко удружење „Јелен“ 
Јована Јовановића Змаја 2, 

Стапар 

Удружење ловаца „Фазан“ Каналска обала бб, Бездан 

Удружење ловаца „Фазан“  Косовска 7а, Чонопља  

Извор: Агенција за привредне регистре 

1. Ловачко удружење „Западна Бачка“ 

     Ловачко удружење „Западна Бачка“ са седиштем у Сомбору је корисник ловишта 

„Западна Бачка“ укупне површине 11.278 ха, од чега ловне површине обухватају 9.000 

ха. 

Има 1.100 активних чланова. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су срна, зец, 

фазан и пољска јаребица. Ловиште у функцији има следеће ловне објекте: 73 стабилних 

чека, 15 чека на дрвету, 248 хранилишта за срне, 396 солишта, 485 хранилишта за 

фазане, 50 хранилишта за пољске јаребице, 30 појилишта, 16 сталних прихватилишта за 

фазанчиће и 6 привремених. Ловачко удружење поседује фазанерију на површини од 

5,5 ха, ловачки дом и  4 ловачке куће. Стручна служба ловачког удружења "Западна 

Бачка" има управника ловишта, административног радника и ловочувара којима 

помажу 54 волонтера у ловачким секцијама. 

Ловни туризам је веома развијен, поготово када је реч о пролећном лову на срндаће, 

летњем лову на препелице и грлице, јесењем лову на зечеве, фазане, дивље патке и 

дивље гуске.  

Контакт подаци: 

 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Сомбор  

Улица: Златне греде 

Број: 20 

Број поште:  25000 

Телефон:  025/416-778 

 

 



Ловачка кућа на територији Шумског газдинства Сомбор 

 

1. Ловачка кућа „Штрбац“, Бачки Моноштор 

     Ловачка кућа "Штрбац" поседује шест двокреветних соба од којих свака поседује 

засебно купатило, дневна соба са трпезаријом и персоналом. Ловачка кућа "Штрбац", 

смештена у истоименом ревиру, надомак села Бачки Моноштор, интересантна је и по 

томе што су у њој изложени рогови јелена, својевремено најјачег трофеја  света. 

Ловачка кућа је изузетно комфорна, у потпуности је прилагођена захтевима гостију, а 

особље Вам се налази на услузи током читавога дана. 

Ловство на територији општине Сомбор се одвија на локалитетима „Горње 

Подунавље“у ловишту посебне намене „Козара“ и ван резервата у отвореним 

ловиштима ловачког удружења „Западна Бачка“, „Сомбор 1“, „Сомбор 2“ и ловишту на 

рибњаку „Колут“. 

Ловиште „Козара“ 

- послује у склопу ЈП „Војводинашуме“Петроварадин, Шумско газдинство 

„Сомбор“, Сомбор, Шумска управа „Козара“ Бачки Моноштор. Ловиште 

је установљено решењем Министра пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

- целокупна површина ловишта 11000 ха се налази у оквиру Специјалног 

Резервата Природе“ Горње Подунавље“. 

- карактерише га богатство флоре и фауне и лепота пејзажа 

Ловиште „Западна Бачка“ – горе описано 

Ловиште „Сомбор 1“  

- установљено је решењем Покрајинског секретара за пољопривреду,            

водопривреду и шумарство од 16.03.2012., 

- површина ловишта је приближно 21.050 ха и највећи део се налази под 

пољопривредним културама, а мањи део под барама и трстицима, 

- у ловишту постоји 5 стабилних чека, 22 хранилишта за крупну дивљач и 

60 солишта и 32 хранилишта за ситну дивљач. 

Ловиште „Сомбор 2“ 

- установљено је решењем Покрајинског секретара за пољопривреду,            

водопривреду и шумарство од 16.03.2012., 

- површина ловишта износи  око 19.998 ха, простире се на површинама 

шума, земљишта и вода, 

- у ловишту постоји 19 стабилних чека, 21 хранилиште за крупну дивљач и 

60 солишта и 54 хранилишта за ситну дивљач као и 2 прихватилишта за 

фазане. 

 



Ловиште „Рибњак Колут“ 

- обухвата делове Колута и Бачког Брега. Укупна површина ловишта је око 

292 ха, назив ловног подручја је Севернобачко. 

 

Риболов 

На територији Града Сомбора риболов се обавља на Каналу ДТД Врбас - Бездан, Канал 

ДТД Оџаци - Сомбор и на простору акумулационог језера Чонопља. 

Удружења рекреативних и спортских риболоваца на територији Града Сомбора су:  

Табела 8. Удружења рекреативних и спортских риболоваца 

Удружење Адреса 

Удружење спортских риболоваца 

„Тритон“ 
Тозе Марковића 5, Сомбор, 060/0778849 

Клуб спортских риболоваца „Поштар“ 
Венац Степе Степановића 32, Сомбор, 

064/6121776; www.постарсомбор.рс 

Удружење спортских риболоваца 

„Сомбор“ 

Венац Петра Бојовића 11, Сомбор, 

025/413025 

Удружење спортских риболоваца 

„Риболовачки клуб“ 

Максима Горког 71, Сомбор,  

025/428584 

Удружење спортских 

риболоваца“Шаран“Чонопља 
Николе Тесле 21, Чонопља, 065/2339818 

Удружење риболоваца „Бас“ Трг Бораца 2, Колут, 025/804-028 

Удружење спортских риболоваца „ 

Штука“ 
Жртава фашизма 3, Бездан, 025/810-830 

Удружење рекреативних и спортских 

риболоваца „Шаран“ 

Ивана Горана Ковачића 34, Бачки 

Моноштор, 063/8938128 

Извор: Агенција за привредне регистре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коњички спорт 

 
Град Сомбор има дугогодишњу традицију у коњичким спортовима и фијакерској 

служби о чему сведоче и бројна локална удружења која сваке године организују школе 

јахања, дефиле јахача, фијакера и запрега, манифестације и такмичења.  

 

                                              
 

Удружење љубитеља коња „Западна Бачка“, Сомбор, Благојевићева 12,064/8783805 
је основано 2001. године од групе заљубљенка у ове племените животиње, располажу 

са 20 активних фијакера и 40 других возила: запрега, чеза и суљака. Оснивачи су и 

школе јахања која располаже са 5 коња и пружа основну обуку, теренско јахање и 

дечији летњи камп. 

 

                                            
 

Коњички клуб „Војвођанин“, Сомбор, Грује Дедића 24/20, 064/ 

користе градски хиподром који је лиценциран за касачки спорт. Организује две до три 

трке у летњој сезони. Одржавају најдужу традиционалну Трку за пехар Сомборских 

новина. 

                                         
Коњички центар „Панонски топот“, Сомбор, Марка Краљевића 59, 063/552-397 

организује сваке године Меморијал „Јован Ђуран“ – такмичење у вожњи запрега кроз 

чуњеве, од 2017. године у сарадњи са Савезом за коњички спорт Србије за олимпијске и 



ФЕИ дисциплине одржава се и Отворено првенство АП Војводине у вожњи запрега. 

Ова манифестација је уписана у календар манифестација ТО Србије, ТО Војводине и 

Града Сомбора. 

 

 

Фијакерска служба 

     У Сомбору је још у XΙX веку постојала фијакерска служба у којој се може уживати и 

данас. 

 Контакт подаци: 

 

Контакт особа: Александар Антунић 

Телефон:  062/9701748 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ 



 

Туристички водичи 

 

     Туристички водич јесте физичко лице, које по унапред утврђеном програму, пружа 

туристима услуге вођења, показивања и стручног објашњавања природних, културно-

историјских, археолошких, етнографских, привредних и других знаменитости. 

 

 

Табела 9.  Списак туристичких водича , 2017.  

Име и презиме 
Број 

телефона 
Број уверења 

Број 

легитимације 
Страни језик 

Борка Алексић 060/0130-957  
482 француски, 

руски 

Каролина 

Дукат 

тренутно 

неактиван 

064/2997-786 
332-01-698/2006-

04 

 
енглески, 

мађарски, 

немачки 

Јелкица 

Вујашковић, 

Хајдук Вељка 19, 

Кљајићево 

064/2482-123 

332-01-714/2006-

04 од 18.06.2006, 

Београд 

854 од 18.06.2006 

енглески 

Милош Жикић 

тренутно 

неактиван 

064/3824-797 
332-01-207/2010-

16 

 
енглески, 

мађарски 

Тереза Иванковић 

Томе Рпксандића 

бб, Сомбор 

 

064/2399-225 

332-01-154/2011-

18 од 

15.12.2011,Београд 

1450 од 

12.06.2011 немачки 

Стела Савић 

тренутно 

неактиван 

069/1981-922 
332-01-

00117/2012-35 

 

немачки 

Извор: Туристичка организација Града Сомбора 

 

 

Туристички пратиоци 

     Туристички пратилац јесте физичко лице које прати туристичку групу и обавља 

оперативно техничке послове од почетка путовања до одредишта и назад.  

Табела 10.  Списак туристичких пратилаца, 2017. 

 

Име и презиме 
Број 

телефона 

Број уверења Број 

легитимације 
Страни језик 

Станислава 

Луткић,  

12. Војвођанске 

бригаде 4, Сомбор 

064/1334-217 

332-01-

00118/2/2012-35 

од 10.05.2013, 

Београд 

244 од 05.04.2013 енглески 

Наташа Туркић, 

Грује Дедића 18, 

Сомбор 

- 
152-02-

01750/2014-08 од 

08.06.2015 
416 од 08.06.2015  енглески 

Извор: Туристичка организација Града Сомбора 



 

Поред наведених истичемо да је излагач историјске ретроспективе и пратиоц кроз 

поставку у згради Градске управе Града Сомбора тзв.„Жупаније“, у којој се налази 

највеће уље на платну, слика „Битка код Сенте“, хроничар, дипл. социолог Милан 

Војновић, тел: 064/1838656 

 

 

            
 

                      Слика Битка код Сенте - скупштинска сала Градске куће 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИНАРСТВО 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Винарија Драгић 

 

 Адреса: Царски друм бб, Риђица 

 Телефон: 025/544-3566 ; 063/480882 

 Мејл: ae@ae.rs  

 Wеб: www.vinarijadragic.com  

 

       
 

2. Вучји подрум 

 

 Адреса: Хајдук Вељка бб, Сомбор 

 Телефон: 025/444-910; 064/2453650 

 Мејл: info@vucjipodrum.com  

 Wеб: www.vucjipodrum.com  

 Могућност пријема гостију капацитета до 50 конзумних места са дегустацијом (3,5 и 7) 

врста вина. 

 

       
 

3. Кућа добрих вина Станимировић 

 

 Адреса: Огњена Прице 15, Сомбор 

 Телефон: 025/420-369; 063/587203 

 Мејл: perostanimirovic@gmail.com  

 Wеб: - 

 

mailto:ae@ae.rs
http://www.vinarijadragic.com/
mailto:info@vucjipodrum.com
http://www.vucjipodrum.com/
mailto:perostanimirovic@gmail.com


       
 

4. Винарија ВРТ- Евродринк 

 

 Адреса: Ваљевска 13, Сомбор 

 Телефон: 025/421-074; 061/1316320 

 Мејл: evrodrink2011@gmail.cоm ; radoslavtr@gmail.com  

 Wеб: - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evrodrink2011@gmail.cоm
mailto:radoslavtr@gmail.com


ПИВАРСТВО 
 

 
 
1. Сомбревери 

 

 Телефон: 064/6666103 

  Седиште: Сомбор, Венац Радомира Путника 19                                                                                                                                      

  Врста угоститељског објекта: занатска пивара 

 

2. Раванград 

 

  Телефон: 066/480150 

  Седиште: Сомбор, ЈНА 10 Д, Сомбор                                                                                                                                      

  Врста угоститељског објекта: занатска пивара  

  Период обављања делатности у објекту: током године 

  Начин услуживања:  

  Врста услуге која се пружа: дегустација пива  

  Укупан број конзумних места:мање групе до 10 људи 

  Забавни програм: - 



 

ПЧЕЛАРСТВО 
 

 
 

Пчеларство спада међу најстарије занате, од давнина људи користе пчеле 

за производњу меда, млеча, прополиса, полена, воска и пчелињег 

отрова(апитоксина) који се користе како у прехрамбене тако и у 

медицинске сврхе, јер имају благотворно дејство на људски организам и 

здравље уопште. Индиректна корист од пчеларства је опрашивање јер у 

природи око 80% биљака су ентомофилне (опрашују се путем инсеката). 

  

 

 



Пчеларска удружења  

 

1. УП „Аврам Максимовић“, Сомбор 

       Председник: Милорад Мастиловић 

       Адреса: Венац Петра Бојовића 7 или Сувајска 3, Сомбор 

       Телефон: 025/436-391; 064/8188064 

       Мејл: pusombor@hotmail.com  

       Wеб: www.pusombor.info  

 

 

2. ПД „Пчела“, Бачки Моноштор 

       Председник: Стеван Штрангар 

       Адреса: Славујев венац бб/А/25, Сомбор 

       Телефон: 069/4041953 

       Мејл: s.strangar@yahoo.com   

       Wеб: 

 

 

Такси , Лимо и рент а кар сервиси:                   

 
 

Пословно име: Такси превоз и лимо сервис „Шврака“ Сомбор 

Правна форма: Предузетник 

Матични број: 63718599 

Седиште: Банатска 27, Сомбор 

Шифра претежне делатности: 4932 – такси превоз и лимо сервис 

ПИБ: 108810320 

Број рачуна у банци: 220-135-335-32  

Заступник правног лица: Антун Шврака 063/1036966 

Врста услуге: Најам возила са возачем – лимо сервис 

Број возила: 3 

Врста, година производње и регистарске ознаке: 

1. ВW Т5 (2007.годиште) – 9 места, СО 091УФ 

2. ВW Т5 (2007.годиште) – 9 места, СО 086WМ 

3. ВW Т5 (2007.годиште) – 9 места, СО 096ЦХ 

Период обављања делатности: целе године 
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Пословно име: „ЕКО“ консалтинг 

Правна форма: Предузетник 

Матични број: 62691204 

Седиште: Париска 4, Сомбор 

Шифра претежне делатности: 7022 – консултантске активности 

ПИБ: 107361959 

Број рачуна у банци: 285-2341050000126-46  

Заступник правног лица: Емина Жекић 065/6700067 

Врста услуге: Лимо сервице – рентирање лимузине 

Број возила: 1 

Врста, година производње и регистарске ознаке: 

Линколн Таун цар – 9м (2001. годиште) ПЛ ДЛБ – ЦС06 

Период обављања делатности: целе године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ДОМАЋА РАДИНОСТ 



1. „Стил 2“ - производња декоративних шешира, рукавица, бели 

вез 

 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Сомбор 

Улица: Краља Петра I  

Број: 28 

Број поште:  25000 

Оснивач:  Соња Јоковић  

Телефон:  025/436-884 

Е-маил:  - 

Интернет страна:  - 

 

 
 

_______________________________ 

 

2. Модистеријска радња и израда предмета са народним везом 

 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Сомбор 

Улица: Милоша Обилића  

Број: 43а 

Број поште:  25000 

Оснивач:  Едита Бенедикт Рацић  

Телефон:  025/482-509 

Е-маил:  - 

Интернет страна:  - 

 

 

 

 

 



3. „Рустиканна“ – занатска уметничка радња 

 

Контакт подаци: 
 

Седиште:       Сомбор                                                                   

Место:      Сомбор 

Улица:      Подгоричка 

Број:      3/18 

Број поште:       25000 

Оснивач:       Ања Илић Пањковић 

Телефон:       063/8716137; 025/301-285 

Е-маил:       info@rustikanna.studio  

Интернет страна:       www.rustikanna.studio  

__________________________ 

 

4. „Нови Новитет-Дунав“ - уникатни ручно ткани столњаци и 

постељина за угоститељство и домаћинства 

 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Бездан 

Улица: Жртава Фашизма 

Број: 2 

Број поште:  25270 

Оснивач:  - 

Телефон:  025/810-930; 063/580869 

Е-маил:  novinovitetdunav@mts.rs  

Интернет страна:  www.novitet-dunav.co.rs  

 
 

_______________________________ 

 
Нови Новитет-Дунав се бави производњом безданског дамаста који је ручно ткан на 

дрвеним разбојима, који датира из 1871. године. Производ је јединствен и има заштиту 

географског порекла. Нови Новитет-Дунав оцењује своје техничке и санитарно-

хигијенске услове са: добрим ( испуњавају од 60% до 80% услова). 

Привредни субјекат не пружа услуге припремања и услуживања хране, пића и напитака 

ни услуге смештаја. 
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5. ЗР „Вуден арт“ - израда сувенира од природних материјала 

 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Бачки Моноштор 

Улица: Пионирска 

Број: бб 

Број поште:  25272 

 

Оснивач:  Горан Кузељевић 

Телефон:  025/807-089 

Е-маил:  kuzeljevicgoran@gmail.com  

Интернет страна:  - 

 
 

 

 

 

6. ЗР „Чамци Ранг”- израда дрвених чамаца и сувенира 
 

Контакт подаци: 
 

Седиште:  Сомбор                                                                   

Место: Бачки Моноштор 

Улица: Дунавска  

Број: 75 

Број поште:  25272 

 

Оснивач:  Ђура Ранг 

Телефон:  025/807-276 

Е-маил:  - 

Интернет страна:  - 
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