
ДОБРО ДОШЛИ! 

 

у само срце Војводине и плодну Шајкашку окупану Дунавом и уснулом Тисом. Овде ћете открити 

невероватне приче, додирнути небо са Тителског брега, запловити лењо све до ушћа и летети крилима змаја. 

 

 

 
 

 
 



 
 

Тител 

Једно од најстаријих насеља у Бачкој, некада центар Шајкашке данас административни центар општине, 

варош Тител буди сећање на славна времена великих шајкаша. Ушушкан у подножју Тителског брега, 

наспрам ушћа Бегеја у Тису, а недалеко од ушћа Тисе у Дунав вековима чува давно заборављене приче и 

тајне скривеног Атилиног блага. У културно-историјској целини центра насеља још увек се може осетити 

дух минулих времена и његова урбана култура.  

 

 
 

 

Спомен галеријa „Стојан Трумић“ легат од око 600 уметничких радова овог врсног експресионисте. 

Спомен галерија је основана 1980. године а настала је од првобитне збирке слика и цртежа које је Стојан 

Трумић поклонио родном граду. Стојан Трумић је рођен 29. јула 1912. у Тителу. Основну школу завршио 

је у родном месту, гимназију у Панчеву, а Уметничку школу са академским одсеком у Београду. Био је 

члан групе Десеторо. Оснивач је школе сељака сликара у Ковачици. Издао је две мапе цртежа: Са њиве и 

пашњака (1946) и Салаши (1978). Излагао је у земљи и иностранству. Учествовао је у раду неколико 

ликовних колонија. Писао је ликовне критике и есеје. 

Међу многим признањима добио је Вукову награду и Орден заслуга за народ са сребрним зрацима. Био је 

дописни члан Академије Леонардо да Винчи у Риму; Академије Италија; члан International Arts Guild у 

Монте Карлу и Галерије Mouffe у Паризу. Умро је 16. октобра 1983. и сахрањен у породичној гробници у 

Тителу.  

 



 

Народна библиотека “Стојан Трумић” 

Спомен галерија Стојан Трумић  
Тел: 021/2960-185 
info@bibliotekastojantrumic.org.rs 

www.bibliotekastojantrumic.org.rs 

 

 
 

 

Установа за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“ управљач је Специјалним 

резерватом природе „Тителски брег“. Овај јединствен природни феномен, богат лесним облицима, 

флором и фауном, сматра се најинтересантнијом лесном заравни у Средњој Европи. Сурдуци, висеће 

долине, лесне пирамиде чувају тајну настанка брега читавих 600.000 година. Као значајно ботаничко 

подручје Тителски брег је према критеријумима Important Plant Areas укључен у национално IPA подручје 

централне и источне Европе. Због својих несумњивих орнитолошких вредности Тителски брег је уврштен 

и у листу подручја од међународног значаја за фауну птица IBA подручје (Important Bird Areas). Висок је 

ниво разноврсности ретких и угрожених врста сисара, од којих је најзначајнија текуница.  

На једном од најлепших видиковаца у Војводини налази се вишеслојни археолошки локалитет „Тителски 

плато-Калварија“ проглашен културним добром од изузетног значаја.  

Уз УЗПиКД „Тителски брег“ можете се упознати са свим природним и културним богатством Резервата и 

учествовати у различитим програмима и радионицама. 

 

УЗП и КД ”Тителски брег” Тител 

тел. 021/296-21-77, 296-21-78 

www.titelskibreg.com, info@titelskibreg.com  
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Храмови православне и римокатоличке цркве у Тителу. Оба су подигнута 1811. године и посвећена 

истом празнику Успења Пресвете Богородице, славе Велике Госпојине. Иконостас, иконе на певницама, 

архијерејском трону, као и зидни живопис у православном храму радио је академски сликар Аугуст Тирк 

1866. године. У римокатоличком се налази осликан Св. Иван Непомук над Тителом у коме су приказани и 

војнограничарски објекти, а дело је Арсе Теодоровића из 1815. године и слика успења Богородице од 

барокног сликара Димитрија Поповића из 1770. год. 

 

 
 

 

Хотел „Тиса“, Тител - смештајни капацитети за 110 особа, банкет свечана сала, сала за билијар, стони 

тенис, крстарење на три реке бродом “Там-Тат“. 

Радуловић доо, Тител, Парадни трг бр. 7 

Тел: 021/2960-166, 2961-954 

hoteltisa@neobee.net, www.hoteltisa.co.rs  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:hoteltisa@neobee.net
http://www.hoteltisa.co.rs/


 

Са широке терасе надалеко чувене чарде “Алас” пуца поглед на купалиште и обалу Тисе.  

Чарда „Алас“  Тител, Потиска бб  

Тел: 021/2960-267 

 

 
 

 

Брод ресторан “Аласка прича”, усидрен је низводно од купалишта и чека са спремним ђаконијама.        

 

 

У “Малој чарди” очекује вас нешто интимнија атмосфера на самој обали реке, а ако сте расположени 

можете и унајмити моторни чамац па сами запловити.  

„Мала чарда“ Тител, Потиска бб 

Тел: +381 63 8847816 

malacarda@gmail.com 
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Етно кућа „Богојевић“ у Доситејевој улици, на путу ка видиковцу у маштовитом амбијенту, можете 

научити по нешто о старим занатима, како се руковало старим алатима, како су некада изгледала 

домаћинства  и одморити у дебелом ладу подрума дегустирајући домаћа пића. 

 

Етно кућа „Богојевић“ 

Тел: 021/2962-029 

www.bogojevic.co.rs   

 info@bogojevic.co.rs   

 

 

Врт и занатско-уметничка радионица Атеље „Аурора“ пружа непосредан додир са биљним врстама из 

свих делова света и дружење са много шарених крилатих пријатеља. У занатско-уметничкој радионици 

упознаћете се са различитим техникама израде сувенира и украсних предмета, можда и учествовати у 

изради неких. 

 

Занатско-уметничка радионица 

Атеље „Аурора“  

Недељко Радуловић 

Тел: 021/2960-399, +38163 583-941 

 

 

Од пролећа до јесени, у касним поподневним часовима уз наше змајаре вас очекује права авантура. 

Доживите Тису, Тителски брег и наше лепе вароши из птичије перспективе. 

Аероклуб Тител- змајари 

Стеван Лочки 

+381 63/11-37-769 
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Једнодневни излети и крстарења 

- Крстарење отвореним бродом “Тиса“ до 25 места, на релацији Тител - Сланкамен у организацији 

ресторана “Мала чарда”, тел. +381 63 8847816.  

 

 

 

- Крстарење на три реке и два ушћа, затвореним катамараном „ТАМ – ТАТ“ капацитета 50 места, 

Радуловић доо, Тител, Парадни трг бр. 7, тел: 021/2960-166, 2961-954.   

 
 

 

 

Фотографије: 

Илија Рамић 

УЗПиКД „Тителски брег“ 

Стеван Авгуштин 


