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Све цркве Срема 
Фото-монографија 

Александар Декански 

Београд, март 2023.



Реч рецензента 
Књига Александра Деканског, Све цркве Срема, систематично и на једном месту 
доноси преглед свих цркава, манастира, капела и водица на територији која у 
административном смислу припадају Епархији сремској Српске православне 
цркве. Поред богомоља Српске православне цркве, приказани су и верски објекти 
осталих верских заједница на том простору. Аутор је уложио огроман напор да 
изврши фотографисање свих ових објеката смештених у преко сто насеља Срема. 
Поред изванредне фотографије, аутор је за сваки објекат дао кратак историјски и 
верски опис, као и тачне географске координате, што читаоцима омогућава да их 
лако пронађу, уколико желе да их посете. 
Књига се састоји од 643 странице међу којима огромну већину чине одлично 
урађене фотографије а мањи део текст, коректно преузет из научне и стручне лите-
ратуре. Манастирима је посвећене 93 стране са детаљно фотографисаним спољаш-
њим и унутрашњим изгледом, а остали верски објекти заузимају 550 страна. Пре-
глед објеката је извршен азбучним редом по местима, односно по називима мана-
стира у том делу. 
Поред заинтересованих читалаца, књига ће бити интересантна културним 
делатницима у установама музејског и библиотечког типа, а посебно у заводима 
за заштиту споменика. Свакако ће у једном делу бити интересантна и научним 
радницима. Зато је ова монографија значајна у културолошком, научном и 
стручном погледу. 
Осим тога што сваком заинтересованом пружа јасан и прегледан поглед на објекте 
у Срему, она је значајан допринос на пољу културе као тачан рад о овим 
објектима, чиме се унапређује и њихово опште проучавање. Књига је свакако и 
велики допринос афирмацији и популаризацији ове врсте наслеђа међу свим 
категоријама становништва а може послужити и као додатна и прегледна 
литература у школама. 

Др Ненад Лемајић 
Филозофски факултет, Нови Сад 



 

 

 
 

 
 
 
 
Предговор  

Пре него што почнете да читате, или боље речено да гледате ову књигу (јер њу 
пре свега чине фотографије), потребно је да имате у виду неколико ствари. 

Пре свега, ниједна реч у наслову књиге није потпуно тачна, иако је он најтачнији 
који сам могао да смислим, а да то не буде дугачак опис онога што књига садржи. 
Скоро сам потпуно уверен да она не садржи СВЕ цркве у Срему и поред напора 
да их све откријем и фотографишем, врло је вероватно да сам бар неку 
пропустио. Затим, књига не презентује само ЦРКВЕ из неколико разлога. Прво, 
не називају све верске заједнице својe богомоље црквама, а затим, сем цркава, 
у књизи су представљене и многе капеле, параклиси и молитвена места, она за 
која сам сматрао да су важна, било из верских, историјских или уметничких 
разлога. Врло је вероватно да у Срему постоји још много таквих објеката који су 
по било ком од наведених критеријума заслужили да се нађу у књизи, али их ја 
једноставно нисам открио. Ипак, да бих поједноставио, надаље ћу за све објекте 
користити термин црква. На крају, читалац ће се сигурно запитати које сам то 
границе СРЕМА узео у обзир. Постојале су бар три опције: да то буде оно што је 
Срем географски, оно што је административно (Сремски округ) или како су га 
одредиле верске заједнице. Одлучио сам се за компромисно решење које је 
највише одговарало ономе што ми је била основна замисао – у књизи су 
представљени верски објекти свих верских заједница које се налазе на 
територији Епархије сремске Српске православне цркве. Разлика у односу на 
географски Срем је што књига не обухвата цркве у Земуну и његовој околини, 
као ни највећи број оних у западном Срему, у Хрватској. У односу на 
административне границе Сремског округа нису обухваћене цркве у Мачви, али 
су обухваћене оне које су у Бачком округу и на територији Града Београда (а 
географски су у Срему), као и четири места у Хрватској (Илок, Шидски Бановци, 
Илача и Товарник) која територијално припадају Епархији сремској. 

 

  



 

 

 
 
Оно што читалац такође мора имати у виду је да нисам ни историчар, ни историчар 
уметности, ни историчар религије, ни фотограф, али ни верник (бар не у оном 
смислу како се верник данас схвата). Зато ова књига нема никакве научне или 
стручне, али ни религиозне претензије, она је резултат мог уживања у тумарању 
родним крајем и задовољства које ми пружа фотографисање. А како нисам 
професионални, а ни нарочито образован фотограф, фотографије често нису 
онаквог квалитета каквог бих и сам желео да јесу. Када ми је пала на памет идеја 
да направим ову фото-монографију, негде средином 2020. године, већ сам имао 
фотографије нешто мање од половине цркава приказаних у књизи. Зато већина 
њих приказује стање објеката између 2019. и 2022. године, а остале су настале пре 
не више од неколико година. Уз сваку цркву постоји податак о години градње (за 
неке је то оквирно време, јер или се година заиста не зна, или нисам успео да је 
пронађем), географске координате у облику СГШ - северна географска ширина и 
ИГД - источна географска дужина (да би онај ко жели да их посети могао лакше 
да их пронађе) и интернет адреса на којој се може наћи бар нешто више 
информација од оних најосновнијих које сам дао о свакој цркви. За мањи број 
њих, нажалост, нисам успео да нађем никакву информацију. 

Иако сам желео да фотографишем и унутрашњост сваке цркве, много пута то 
нисам успео. Како сам у обиласке одлазио када сам налазио слободног времена, 
без икакве најаве, а неретко и без икаквог плана, често сам наилазио на закључане 
црквене двери и порте. Многе цркве су неактивне, или се у њима службе држе врло 
ретко, или немају свог пароха па су кључеви ко зна код кога, а у ретким приликама 
није ми ни дозвољено да у њих уђем. У три нисам ни покушавао да уђем: у капеле 
у гарнизону и затвору у Сремској Митровици и у параклис на Војном аеродрому у 
Батајници. 

Пар речи о структури књиге. Цркве су представљене по азбучном редоследу имена 
места где се налазе, а манастири, односно манастирске цркве су презентоване у 
посебном делу књиге, опет по азбучном реду њихових имена (оних по којима су 
општепознате). Постоји известан број православних цркава (нпр. Горња црква у 
Сремским Карловцима, црква у Грабову или црква Маjке Ангелине крај Купинова) 
које су недавно претворене у манастирске цркве новоустановљених манастира, 
али сам их из историјских разлога задржао међу црквама. 

Текстови о православним и гркокатоличким црквама су исписани ћирилицом, док 
су они о црквама других верских заједница исписани латиницом, писмима које се 
у тим религијама користе. Додуше, осим за римокатоличке, словачке и калвини-
стичке, за остале цркве писмо је могло бити и ћирилица, али како све те цркве 
долазе углавном са Запада, одлучио сам се за латиницу. 

На крају, то што у књизи нема грешака и што је правопис у њој коректан и 
конзистентан, заслуга је Драгане Рунтић која је урадила лектуру и коректуру, на 
чему сам јој неизмерно захвалан. 

 

 

  



ЦРКВЕ, 
КАПЕЛЕ, 

МОЛИТВЕНИ 
ДОМОВИ 

… 



Адашевци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1814. г. 
СГШ: 45.07989, ИГД: 19.22158, https://www.facebook.com/Храм-Преноса-моштију-
Светог-Оца-Николаја-Адашевци-986492004790362/ 

Током Другог светског рата потпуно је демолирана и све до седамдесетих година 
XX века није се користила. Деведесетих година извршена је обнова, али због 
капиларне влаге данас је у веома лошем стању. После генералне реконструкције 
иконостаса 2011. године, започело се на радовима изолације од влаге. 

2

https://www.facebook.com/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%9E%D1%86%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8-986492004790362/
https://www.facebook.com/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%9E%D1%86%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8-986492004790362/
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Адашевци - спомен обележје Сремски фронт

Црква Светог Стефана Штиљановића 
Подигнута 2000. г. 
СГШ: 45.04997, ИГД: 19.18303, 
http://www.tourismsid.rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=174 

Црква се налази у оквиру Спомен комплекса Сремски фронт, недалеко од 
граничног прелаза Батровци, уз сам ауто-пут. Од када је подигнута у њој се сваке 
године, при обележавању годишњице пробоја фронта 12. априла 1945. године, 
одржава помен погинулима у биткама на Сремском фронту. 

4

http://www.tourismsid.rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=174
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Ашања 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1976. г. 
СГШ: 44.75571, ИГД: 20.07660, http://pecinci.org/info/aktuelno.10.html?idvest=2599

Подигнута је 1976. г. на месту истоимене старе цркве из 1838. г. која је срушена 
1944. г. На иконостасу старе цркве, рађеног 1898. г. у радионици Луке Алексејевића 
у Новом Саду, остало је само неколико икона. 
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http://pecinci.org/info/aktuelno.10.html?idvest=2599


 
 

  

7



Ašanja 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 1905. g.
SGŠ: 44.75502, IGD: 20.08008, https://seavc.rs/zbory/sriem/asana/

Župa je osnovana 1902. g. Župni dvor je sazidan 1986. g. U selu je danas samo oko 40 
Slovaka.  
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https://seavc.rs/zbory/sriem/asana/
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Баноштор 
Црква преноса моштију Св. Георгија 
Подигнута 1682. или 1819. г. 
СГШ: 45.21292, ИГД: 19.61363 https:/sr.wikipedia.org/sr-ec/Српска_православна_црква_у_-
Баноштору; https://www.dnevnik.rs/vojvodina/banostorska-crkva-nadzivela-dve-carevine 

Постоје два податка о времену зидања, при чему ниједан не спомиње онај други. 
Вероватно је старија црква детаљно реновирана или президана 1819. г. Иконостас 
је резбарио 1833. г. Максим Лазаревић, а Константин Пантелић га је осликао 
1836. г, као и део зидног живописа. На Богородичином трону са иконом налази се 
запис у барокној картуши из 1781. г. који помиње сликара Григорија (Давидовић 
Опшић) из Чалме и наручиоца Арсенија IV. После обнове 1924. г. нова звона су 
даривали Срби из Америке. Купио их је Михајло Пупин, а стигла су возом до 
Беочина 1925. године. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/banostorska-crkva-nadzivela-dve-carevine
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Banoštor 
Crkva Svetog Rudolfa 
Podignuta 1913. g. 
СГШ: 45.21503, ИГД: 19.61647  
http://www.fruskogorska-riznica.co.rs/?nav=data2&data=beocin&sub=2&id=44  

Crkvu je o svom trošku i na svom zemljištu dao izgraditi grof Rudolf Chotek iz Futoga. 
Crkva je podignuta u neoromaničkom stilu, prava retkost u Sremu. Kako su skoro svi 
katolici u selu bili Nemci, meštani je sve do danas zovu Nemačka crkva. Posle Drugog 
svetskog rata je napuštena i polako propada. 
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http://www.fruskogorska-riznica.co.rs/?nav=data2&data=beocin&sub=2&id=44
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Банстол 
Црква Благе Марије 
У изградњи 
СГШ: 45.15497, ИГД: 19.95881, https://vojvodina.travel/crkva-blage-marije-banstol/  

Идеја за градњу цркве која ће бити посвећена жртвама хрватске акције Олуја 
(1995), рођена је 2015. г. Градња је почела 2017. године, а купола је постављена 
2018. г. У црквеној порти предвиђено је подизање зида плача са уписаним 
именима свих невино страдалих. До лета 2022. г. црква је грађевински завршена 
и делом осликана, у њој се одржавају службе, али још није добила коначан изглед. 
Подигнута је у стилу руских цркава XVII века.  
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https://vojvodina.travel/crkva-blage-marije-banstol/
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Батајница 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута између 1780. и 1785. г.  
СГШ: 44.90649, ИГД: 20.27475 http://zemun.rs/храм-светог-архангела-гаврила-у-батај/  

Ова црква је једнобродна барокна грађевина са троспратним звоником. На 
иконостасу су 54 иконе које се приписују Теодору Крачуну и 28 икона земунског 
сликара XIX века, Живка Петровића. 
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http://zemun.rs/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98/
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Батајница 
Црква рођења Пресвете Богородице 
Подигнута између 1993. и 1995. г. 
СГШ: 44.89422, ИГД: 20.29216 
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Црква_Рођења_Пресвете_Богородице_у_Батајници  
Изграђена је по пројекту професора Бранка Пешића. Осликали су је фрескописац 
Драган Марунић и сликарски атеље Матеја Минића из Београда. Иконостас у дубо-
резу извео је ђакон Томислав Живковић из Крагујевца, а иконе на иконостасу 
насликао је академски сликар Чедо Илијев. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D1%83_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
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Батајница 
Храм Свете великомученице Недеље 
У изградњи 
СГШ: 44.89516, ИГД: 20.30709, http://zemun.rs/црква-свете-великомученице-недеље-у-б/  

Гради се по узору на храм Свете Недеље у Карину који је 1995. г. срушен до темеља, 
после прогона српског народа из Далмације. 
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http://zemun.rs/%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B5-%D1%83-%D0%B1/
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Батајница 
Црква Светог Јована Шангајског 
У изградњи 
СГШ: 44.90158, ИГД: 20.25898 
http://zemun.rs/osvecen-hram-svetog-jovana-sangajskog-u-batajnici/  
Године 2005. становници насеља Шангај у Батајници, покренули су иницијативу да 
тај део Земуна добије цркву. Храм је освећен 12. јула 2015. г.  

 
 

 

  

22

http://zemun.rs/osvecen-hram-svetog-jovana-sangajskog-u-batajnici/
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Батајница - аеродром 
Војни параклис Св. пророка Илије  
СГШ: 44.92862, ИГД: 20.24721 
http://www.eparhija-sremska.rs/novosti/slava-roda-avijacije-31-juli-aerodrom-batajnica/  

Параклис је молитвени простор припадника 204. ваздухопловне бригаде у 
Батајници. У њему се од 2014. године сваког 2. августа обележава Свети Илија, слава 
рода Авијације и ове бригаде. То је уједно и спомен на дан када је 1893. године, 
наређењем краља Александра Обреновића, предвиђено да се у свакој дивизији 
образују ваздухопловна одељења. Фотографија је преузета са сајта Епархије 
сремске: https://www.eparhija-sremska.rs/novosti/sveti-prorok-ilija-slava-avijacije/  
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http://www.eparhija-sremska.rs/novosti/slava-roda-avijacije-31-juli-aerodrom-batajnica/
https://www.eparhija-sremska.rs/novosti/sveti-prorok-ilija-slava-avijacije/


Batajnica 
Dvorana kraljevstva Jehovinih svedoka 
Podignuta verovatno u XXI veku  
SGŠ: 44.91129, IGD: 20.28071, https://www.jw.org/sr-latn/ 

Verska zajednica koja za sebe kaže (preuzeto sa web sajta napravljenog na neve-
rovatnih 1036 jezika): „Iako potičemo iz stotina različitih etničkih i jezičkih grupa, ujedinjuju 
nas isti ciljevi. Iznad svega, želimo da iskazujemo čast Jehovi, Stvoritelju svega i Bogu o kom 
se govori u Svetom pismu. Iskreno se trudimo da sledimo primer Isusa Hrista i čast nam je što 
smo hrišćani….“. Svoje sastanke održavaju u, kako ih oni nazivaju, Dvoranama 
kraljevstva. 
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https://www.jw.org/sr-latn/


Батровци 
Црква Св. апостола Петра и Павла 
Подигнута 2003. г. 
СГШ: 45.05394, ИГД: 19.12633  
https://www.eparhija-sremska.rs/novosti/novi-krstovi-na-hramu-sv-apostola-petra-i-pavla-u-batrovcima/  

Налази се на месту храма подигнутог 1657. године, који је до темеља порушен у 
Другом светском рату. Започет је 1988. г. Завршен и освећен 2003. г. 
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https://www.eparhija-sremska.rs/novosti/novi-krstovi-na-hramu-sv-apostola-petra-i-pavla-u-batrovcima/
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Batrovci 
Crkva Uzvišenja svetog Križa 
Podignuta u XX veku 
SGŠ: 45.05343, IGD: 19.12780, http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A107/cvrsti-u-vjeri/  
Renoviranje crkve je završeno 2009. g. kada je na blagdan crkve, 14. septembra, 
priređen kirbaj. U selu je od oko 300 stanovnika sedamdesetak katolika. 
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http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A107/cvrsti-u-vjeri/
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Бачинци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1805. г. 
СГШ: 45.08172, ИГД: 19.30862, http://www.sidskiportal.net/sid/spomenici-kulture/115-spc-bacinci  
 
Сазидана је у маниру барока на месту цркве од плетера, срушене 1760. г. Више-
спратни иконостас богате резидбе извео је Марко Константиновић 1826. г. Осликао 
га је 1831. г. Константин Пантелић, сликар школован у Бечу. 
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http://www.sidskiportal.net/sid/spomenici-kulture/115-spc-bacinci
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Бачинци 
Црква Светог Луке 
Подигнута 1905. г. 
СГШ: 45.08351, ИГД: 19.30875, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Гркокатоличка_црква_Св._Луке  
 
Гркокатоличка парохија у Бачинцима је основана 1850. године, а црква посвећена 
Светом Луки подигнута је 1905. године. Службе држи парох из Сремске Митровице. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%93%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2._%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B5
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Бачинци 
Црква Светог цара Константина и 
царице Јелене 
Подигнута 2013. г. 
СГШ: 45.11795, ИГД: 19.30975 
http://www.sidskiportal.net/info/tekstovi-2/3-ukratko/2667-osvestana-crkva-svetog-cara-konstantina  
 
Црква је подигнута на месту званом Бена, на ком је некада било село. Данас су ту 
виногради и воћњаци. Након великог невремена, на дан Светог Константина 1933. г. 
народ је дао завет, не само да на тај дан неће радити, већ да на овом простору неће 
ни живети. Спустили су се два километра јужније, где се налази данашње село. 
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http://www.sidskiportal.net/info/tekstovi-2/3-ukratko/2667-osvestana-crkva-svetog-cara-konstantina
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Белегиш 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1927. г. 
СГШ: 45.01915, ИГД: 20.33369  
https://turizampazova.rs/hram-prenosa-mostiju-svetog-oca-nikolaja-belegis/  
 
Први православни храм од прућа и блата замењен је 1731. г. пространијим, такође 
од плетера покривен трском. Црква од тврдог материјала је подигнута 1766. г. 
Осликао ју је Георгије Лацковић 1809. г, а 1877. г. Никола Марковић је завршио 
иконостас. Нова, данашњa црква подигнута је у периоду од 1924. до 1927. г. у српком 
националном стилу. Зидали су је Коста Ђаниш и Сава Шкорић из Шапца. Иконостас 
који је пренет из старе цркве био је мали, па су са обе стране додате по три иконе. 
Цркву је моловао Алекса Кузминац из Шапца, позлатарски посао извео је Стеван 
Кузминац из Земуна, а осликао је Стефан Стефановић из Карловаца. Дуборез на 
столовима и иконостасу радио је Алојз Кустер из Инђије. По Вељку Петровићу 
иконостас је радио Стеван Тодоровић. 
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https://turizampazova.rs/hram-prenosa-mostiju-svetog-oca-nikolaja-belegis/
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Белегиш 
Капела Светог Пантелејмона 
Подигнута 1904. г. 
СГШ: 45.02326, ИГД: 20.33229, https://turizampazova.rs/kapela-svetog-pantelejmona-belegis/  
 
Капелу је подигао белегишки свештеник Спиридон Мауковић са супругом Катицом 
1904. г. Подаци о ктиторима који су сахрањени у гробници испод капеле и времену 
грађења, уклесани су на мермерној плочи на северном зиду уз иконостас. Иконостас 
је 1904. г. урадио Никола Ивковић и његова радионоца из Новог Сада. 
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https://turizampazova.rs/kapela-svetog-pantelejmona-belegis/
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Беочин село 
Црква Преображења Господњег 
Подигнута 1726. г. 
СГШ: 45.19357, ИГД: 19.72499  
https://vojvodina.travel/pravoslavna-crkva-preobrazenja-gospodnjeg-beocin-celo/  
 
Црква је подигнута у стилу граничарског барока, са звоником обновљеним 1906. г. 
Иконостас је резао новосадски мајстор Аксентије Марковић. Према уговору из 
1791. г. иконе је сликао Стефан Гавриловић, а позлатарске радове извео Илија Гаври-
ловић. Унутрашњост цркве је осликана. Старије слике непознатог аутора су бољег 
квалитета од млађих из припрате, које је 1911. г. вероватно урадио Коста Ванђеловић. 
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https://vojvodina.travel/pravoslavna-crkva-preobrazenja-gospodnjeg-beocin-celo/
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Беочин 
Црква Светог Василија Острошког 
Подигнута 2000. г. 
СГШ: 45.20655, ИГД: 19.72027 
https://vojvodina.travel/pravoslavna-crkva-svetog-vasilija-ostroskog-cudotvorca-beocin/  
 
Темељи су постављени 2000. године, када их је осветио Његово преосвештенство 
епископ сремски Господин Василије. 
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https://vojvodina.travel/pravoslavna-crkva-svetog-vasilija-ostroskog-cudotvorca-beocin/
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Беочин 
Меџлис исламске заједнице 
Подигнут 2007. г. 
СГШ: 45.213056, ИГД: 19.714722 
http://www.fruskogorska-riznica.co.rs/index.php?nav=data2&data=beocin&sub=2&id=46  
 
Меџлис је грађен од 2000. г. до 2007. г. Поред молитвеног дома изграђен је и објекат 
за верско прање (андестана) са тоалетима, а гради се гусулхана, објекат за верско 
купање. Градњу је помогла амбасада Ирана. 
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http://www.fruskogorska-riznica.co.rs/index.php?nav=data2&data=beocin&sub=2&id=46
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Beočin 
Crkva Svete Barbare 
Podignuta 1942. g. 
SGŠ: 45.20602, IGD: 19.71850 
https://vojvodina.travel/rimokatolicka-crkva-svete-barbare-beocin/  
 
Gradnja crkve je trajala decenijama.Od decembra 1930. g, kada je doneta odluka i 
počeo da se skuplja novac, preko 22. septembra 1940. g, kada je položen kamen 
temeljac, sredine 1942. g, kada je završan brod sa sakristijom, do 2008. g, kada je 
završen zvonik. Građena je po nacrtima inženjera Otona Vernera. 
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https://vojvodina.travel/rimokatolicka-crkva-svete-barbare-beocin/
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Беркасово 
Црква Св. апостола Петра и Павла 
Подигнута између 1766. и 1778. г. 
СГШ: 45.15038, ИГД: 19.26392 
http://www.sidskiportal.net/sid/spomenici-kulture/123-spc-berkasovo  
 
Репрезентативан иконостас је рад непознатог мајстора. Иако се дуго сматрало да га 
је 1787. г. осликао Кузман Коларић, изгледа да је ипак дело Андреја Шалтисте из 
Новог Сада. За израду живописа ангажован је 1862. г. Павле Чортановић, а Бого-
родичин и митрополитски престо украсио је иконама Светозар Поповић 1910. г. 
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http://www.sidskiportal.net/sid/spomenici-kulture/123-spc-berkasovo
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Беркасово 
Црква Светог Aрхангела Михаила 
Подигнута 1813. г. 
СГШ: 45.15121, ИГД: 19.26615, https://rusini.rs/sr-veroispovest/  
 
Гркокатоличка парохија у селу постоји од 1919. г. Црква је некадашња римокато-
личка црква Св. Михаела Арканђела.  
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https://rusini.rs/sr-veroispovest/
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Бечмен 
Црква Светог Саве 
Подигнута између 1795. и 1810. г. 
СГШ: 44.78083, ИГД: 20.20325, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Светог_Саве_у_Бечмен  
 
Једнобродна барокна црква са елементима класицизма, са полукружном апсидом 
на источној и троспратним звоником на западној страни. Оригинални иконостас 
није очуван, а иконе на њему су рађене уљем на платну кашираном на дасци. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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Бешеново 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1814. г. 
СГШ: 45.08252, ИГД: 19.70443 
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Светог_архангела_Гаврила_у_Бешенову  
 
Црква се налази у самом центру села. Нема свог свештеника већ службу сваке друге 
недеље држи свештеник из Стејановаца. Страдала је у Другом светском рату, па је 
звоник без врха, само са неприкладним кровом. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83
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Бешка 
Црква Ваведења Пресв. Богородице 
Подигнута 1771. г. 
СГШ: 45.13037, ИГД: 20.06774 
https://vojvodina.travel/crkva-vavedenja-presvete-bogorodice-beska/?script=lat  
 
Иконостас и мобилијар су из 1836. г, изведени класицистичком резбаријом Павла 
Бошњаковића, а слике на иконостасу из 1840. године, дело су великобечкеречког 
сликара Јефтимија Поповића. Током 1899. и 1900. године Душан и Стеван Алексић 
из Арада извели су рестаураторске радове на иконостасу и унутрашњости цркве. У 
цркви се, на врху иконостаса, налази дело Уроша Предића Распеће Исуса Христа са 
иконом Богородице и Св. Јована Богослова. На зидовима храма је око 120 икона. 
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https://vojvodina.travel/crkva-vavedenja-presvete-bogorodice-beska/?script=lat
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Бешка 
Kапелa Свете Петке - Водица 
Подигнута 1781. г. 
СГШ: 45.11686, ИГД: 20.06846  
https://sites.google.com/site/stazezdravlja/Ostalo/ostalo/lokacije-sa-opisima/beka  
 

До 1852. г. капела је била активна, а онда је запустела све до 1933. г. На иницијативу 
свештеника Јована Живановића 1934. г. завршена је нова капела, освећена на Св. 
Петку. Посађене су и врбе како би се ту долазило на Врбицу, тј. Лазареву суботу. 
После Другог светског рата престаје брига о њој и тек 1994. г. поново се обнавља.  
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https://sites.google.com/site/stazezdravlja/Ostalo/ostalo/lokacije-sa-opisima/beka
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Beška 
Crkva Svete Terezije 
Podignuta 1966. g. 
SGŠ: 45.12965, IGD: 20.05530 
http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A15125/zupa-Beska-i-crkva-svete-Terezije/  
 
Sve do 1966. g. postojala je samo kapela u iznajmljenoj sobi, kasnije kupljene kuće. 
Kada je 1966. godine Beška dobila župu, kuća je zajedno sa kapelom pretvorena u 
crkvu koja je stalno dograđivana. Krajem XX veka sazidan je i zvonik. 
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http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A15125/zupa-Beska-i-crkva-svete-Terezije/
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Бикић До 
Црква Успенија Пресв. Богородице 
Подигнута 1904. г. 
СГШ: 45.15344, ИГД: 19.29013, http://rtvcentarsrem.rs/црква-у-бикић-долу/  
 
Цркву је градио мајстор Леонард из Шида, а међу народом се говорило да је црква 
саграђена „од маслаца и млека”, јер су је највећим делом градили мештани о свом 
трошку. Богослужења се одржавају два до три пута месечно. Црква је тек 2011. г. 
добила иконостас. 
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http://rtvcentarsrem.rs/%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%9B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83/
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Бингула 
Црква Светог Георгија 
Подигнута између 1990. и 1993. г. 
СГШ: 45.10091, ИГД: 19.44869, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Светог_Георгија_у_Бингули  
 
Првобитни храм Светог Георгија подигнут је у периоду од 1732. до 1752. г. Осветио 
га је епископ Партеније 1778. г. Порушен је скоро до темеља 1944. г. и поново 
саграђен у периоду од 1990. до 1993. г. Цркву је осветио епископ сремски Василије. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8
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Bingula 
Slovačka evangelička crkve a.v. 
Podignuta 1862. g. 
SGŠ: 45.10122, IGD: 19.45101, https://seavc.rs/zbory/sriem/bingula/  
 
Samo tri godine nakon osnivanja župe podignut je molitveni dom, ali to sigurno nije 
sadašnja crkva. Ova je iz druge polovine XX veka.  

 

 
  

66

https://seavc.rs/zbory/sriem/bingula/
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Бољевци 
Црква Преподобне мати Параскеве 
Подигнута између 1798. и 1800. г. 
СГШ: 44.72281, ИГД: 20.21632 
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_преподобне_мати_Параскеве_у_Бољевцима  
 
Барокна црква са елементима класицизма. Прозори су у горњем делу украшени 
гирландама и полукружним венцем, а слично је украшен и јужни портал цркве. 
Иконостас је изграђен по шаблону барокних војвођанских иконостаса и украшен 
резбареним и позлаћеним флоралним елементима. Иконе на њему су из XIX века, 
дело су непознатог војвођанског мајстора, и изведене су уљем на дрвету. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%83_%D0%91%D0%BE%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Boljevci 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 1900. g. 
SGŠ: 44.72106, IGD: 20.22803, https://seavc.rs/zbory/sriem/bolovce/  
 
Župa je osnovana 1847. g, župni dom izgrađen 1989. g, a crkva je obnovljena 2018. g. 
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https://seavc.rs/zbory/sriem/bolovce/
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Boljevci 
Baptistička crkva 
SGŠ : 44.72118, IGD: 20.22596, https://baptist.rs/  
 
„Baptisti su ljudi koji su na temelju svedočanstva Svetog Pisma i pod vođstvom Duha Svetog 
uzverovali u Gospoda Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja. Oni su onda na temelju 
ispovedanja svoje vere bili kršteni uranjanjem u vodu - kao javno svedočanstvo svoje lične vere 
u Boga.“ – sa sajta www.baptist.rs.  
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https://baptist.rs/
http://www.baptist.rs/
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Босут 
Црква рођења Светог Јована Претече 
Подигнута између 2008. и 2012. г. 
СГШ: 44.93292, ИГД: 19.36487 
https://docplayer.rs/192106784-српска-православна-парохија-и-црквена-општина.html  
 
То је трећа црква у Босуту. Првa, подигнутa 1802. г. тешко је оштећена у Првом 
светском рату, па обновљена од 1922. до 1924. г, а до темеља су је минирали 
фолксдојчери 26. децембра 1943. г. Почетком осамдесетих година XX века на 
другој локацији је подигнута скромна капела истог имена. Данашња црква је 
саграђена на трећој локацији. Пројектовао ју је архитекта Иван Филиповић, а 
иконостас је 2012. г. урадила Занатска радња „Херувим”, на челу са мајстором 
Миленком Крстићем, обојица из Сремске Митровице. 

 

 
 

  

74

https://docplayer.rs/192106784-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
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Брестач 
Црква Св. Арх. Михаила и Гаврила 
Подигнута 1792. г. 
СГШ: 44.86094, ИГД: 19.90350, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Српска_православна_црква-
_Светих_Арханђела_Михаила_и_Гаврила_у_Брестачу  
 
На јужној страни торња уклесана је година зидања - 1792. Дрворезбарену 
конструкцију иконостаса израдио је Павле Бошњаковић 1822. г, који је био ученик 
познатог мајстора Марка Вујатовића. Иконе на њему, архијерејски престо и зидне 
слике је 1834. г. извео земунски сликар Константин Лекић, а позлатарске радове 
Димитрије Лазаревић. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D1%83
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D1%83


 
   

77



Буђановци 
Црква Св. Арх. Михаила и Гаврила 
Подигнута 1766. г. 
СГШ: 44.89390, ИГД: 19.86434  
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Српска_православна_црква_Светог_Арханђела_Гаврила_у_Буђановцима  
 

Раскошну барокну резбарију на иконостасу извео је непознати дрворезбар око 
1766. године, док је иконе насликао Јанко Халкозовић пре 1769. године. Зидне 
слике је урадио 1838. године Петар Чортановић. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D1%83%D1%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Буковац 
Црква Вазнесења Господњег 
Подигнута 1794. г. 
СГШ: 45.19055, ИГД: 19.89435 
http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva-vaznesenja-bukovac.htm  
 
Изгрдању је 1794. године започео Јохан Ебен, зидарски мајстор из Ср. Карловаца, а 
наставио 1807. г. Андреас Хинтермајер са помоћником Антоном Фридрихом. Већ 
1833. г. обнавља је новосадски зидар Матијас Фрелих. Иконостас је резбарио Марко 
Вујатовић, карловачки мајстор, а током 1812. и 1813. г. осликао (као и певнице и 
архијерејски трон) Стефан Гавриловић. Један триптих из XVIII века потиче из старије 
грађевине и приписан је Димитрију Бачевићу. 
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http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva-vaznesenja-bukovac.htm
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Бусије 
Црква Светих Ћирила и Методија 
Подигнута 2006. г. 
СГШ: 44.89751, ИГД: 20.22286, https://zemunskenovine.rs/hram-svetog-cirila-i-metodija-busije/  
 
Изградња је започела 2006. г. Купола је подигнута 2007. г. Храм је освештан на 
славу цркве 24. маја 2008. г. 
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https://zemunskenovine.rs/hram-svetog-cirila-i-metodija-busije/
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Вашица 
Црква великомученика Георгија 
Подигнута 1778. г. 
СГШ: 45.09433, ИГД: 19.18643 
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Црква_Светог_великомученика_Георгија_у_Вашици  
 
Првоподигнути храм, који је осветио темишварски епископ Самуило, порушен је и 
спаљен током Другог светског рата. Делимично реновирање и неспретна обнова 
звоника урађени су у послератном периоду. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B8
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Vašica 
Crkva Svetog Ivana Krstitelja 
Podignuta 2001. g. 
SGŠ: 45.09599, IGD: 19.18435 
http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A11571/U-ob%C2%ADno%C2%ADvlje%C2%ADnoj-cr%C2%ADkvi/  
 
Prva katolička crkva u selu bila je od drveta i sigurno se zna da je postojala 1755. g. 
Zidana je podignuta 1889. g. Ona je minirana i srušena 1995. g. Na njenim temeljima 
podignuta je nova, koja je blagoslovena na svečanoj euharistiji 24. juna 2001. g. 
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http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A11571/U-ob%C2%ADno%C2%ADvlje%C2%ADnoj-cr%C2%ADkvi/
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Велики Радинци 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1780. г. 
СГШ: 45.04582, ИГД: 19.67735 
https://vojvodina.travel/crkva-svetog-arhangela-gavrila-veliki-radinci/  
 
Изграђена је на месту старије цркве као једнобродна грађевина с барокним зво-
ником призиданим на западу. Звоник је у Другом светском рату рушен, а приликом 
обнове je скраћен. Непознати дрворезбар извео је барокни иконостас са елемен-
тима класицизма. Иконе на иконистасу, као и икону Св. Јована Крститеља за влади-
чански престо, урадио је 1792. г. Јаков Орфелин. 
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https://vojvodina.travel/crkva-svetog-arhangela-gavrila-veliki-radinci/


 
 

 

  

89



Визић 
Црква чуда Св. Архангела Михаила 
Подигнута 1822. г. 
СГШ: 45.17150, ИГД: 19.45287, https://backapalankavesti.com/opstina/vizic/vernici-u-vizicu-
obelezili-hramovnu-slavu-cuda-svetog-arhangela-mihaila/  

Током 2021. године започела је детаљна обнова цркве. 
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https://backapalankavesti.com/opstina/vizic/vernici-u-vizicu-obelezili-hramovnu-slavu-cuda-svetog-arhangela-mihaila/
https://backapalankavesti.com/opstina/vizic/vernici-u-vizicu-obelezili-hramovnu-slavu-cuda-svetog-arhangela-mihaila/
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Витојевци 
Црква рођења пресвете Богородице 
У изградњи 
СГШ: 44.78878, ИГД: 19.81808, https://www.facebook.com/crkvavitojevci/  

Након велике поплаве 1932. г, Витојевци су променили локацију. Тада је страдала 
и стара црква, чији је парох био православни Чех, Емилијан Глоцар. Поплаву и 
премештање села описао је у свом роману Од пролећа до пролећа. Градња нове цркве 
је почела 2011. г. До 2019. г. завршени су грађевински радови. Исте године започели 
су унутрашњи радови и израда иконостаса.  
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https://www.facebook.com/crkvavitojevci/
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Вишњићењво (Грк) 
Црква Светог Николе 
Подигнута између 1790. и 1801. г. 
СГШ: 44.96601, ИГД: 19.28985, https://vojvodina.travel/crkva-svetog-nikole-visnjicevo/  
 
Како је црква у Другом светском рату минирана и срушена до те мере да се није 
могла обновити, 2015. г. је почела изградња нове. У лето 2022. године грађевински је 
била завршена, али потпуно празне унутрашњости. Иконостас у старој цркви је радио 
Марко Константиновић, а иконе и сводове сликао је Јован Иванић. 
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https://vojvodina.travel/crkva-svetog-nikole-visnjicevo/


 
   

95



Višnjićevo (Grk) 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 1960. g. 
SGŠ: 44.97518, IGD: 19.28663, https://seavc.rs/zbory/sriem/visnjicevo/  
 
Slovaci su se u Višnjićevo, Erdevik, Bingulu, Šid i Ljubu doselili početkom XIX veka iz 
drugih mesta u Vojvodini. Crkvena opština u Višnjićevu osnovana je 1894. g. Danas u 
selu živi između 50 i 60 Slovaka. Slovenska Evangelistička modlidbenica, kako na njoj i 
piše, je podignuta 1960. godine, a verovatno je samo adaptirana kuća. Službe se 
održavaju povremeno. 
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https://seavc.rs/zbory/sriem/visnjicevo/


 

 
  

97



Вогањ 
Црква Светог Николе 
Подигнута између 1750. и 1756. г. 
СГШ: 45.00417, ИГД: 19.75599, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=514  
 
Барокно-рокајни стил цркве, који се поред архитектуре, најбоље види на резбареном 
иконостасу с краја XVIII века. На престоној икони уз 1761. годину стоји потпис мање 
познатог сликара Аксентија Остојића, који је вероватно аутор и зидне декорације. 
Век касније, преко њих је данашње зидне слике пресликао Павле Чортановић. 
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Вогањ 
Црква Свете Петке - Водица 
Подигнута 1939. г. 
СГШ: 45.00811, ИГД: 19.76079 
http://www.sremskenovine.co.rs/2015/08/nebo-i-zvezda-u-obliku-zmaja/  
 
Крајем XIX века свештеник Стефан Рогић прогласио је воду на Водици лековитом и 
на врбу ставио икону Св. Петке, а 1892. г. изградио капелицу. Иницијативу да се 
сагради црква покренуо је румски властелин Александер Риг. Наводно, његова тешко 
оболела супруга, којој лекари нису могли да помогну, уснула је “жену обучену у дугу 
црну хаљину“ која јој је рекла да оде на Водицу, умије се изворском водом и у цркви 
заветује Св. Петки, и – оздравиће. Тако је и било, па је касније, 1939. г. уз сагласност 
Патријаршије у Ср. Карловцима, Риг у знак захвалности подигао цркву Св. Петке. 
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Војка 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1857. г. 
СГШ: 44.93582, ИГД: 20.15221 
https://turizampazova.rs/hram-prenosa-mostiju-svetog-oca-nikolaja-vojka/  

Још 1578. г. у записима о селу се помиње свештеник, што наводи да је у селу била и 
мања црква. Зна се да је 1724. г. постојала црква брвнара или од плетера, а прва 
црква од тврђег материјала подигнута је 1727. године. Иконостас данашње, из 
1857. г. се приписује дрворезбару Едуарду Владаршу, али постоје и мишљења да је 
аутор Георгије Девић, или његов син. Осликао га је Павле Чортановић око 1860. г. 
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Врдник 
Црква рођења Св. Јована Крститеља 
Подигнута 1777. г. 
СГШ: 45.12116, ИГД: 19.79368, https://vojvodina.travel/crkva-sv-jovana-pretece-vrdnik/  
 
Пре него што је изграђен звоник 1832. г, Марко Вујатовић је изрезбарио барокни 
иконостас 1814. г. Георгије Бакаловић, ученик Стефана Гавриловића и Јакова Ор-
фелина, осликао је иконе и свод храма 1825. г. У доба градње Врдник је имао само 
око 100 кућа, па је зидање храма био велики подухват за тако мало село. 
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Врдник – Етно комплекс Врдничка кула 
Црква Св. Великомученика Георгија 
Подигнута 2015. г. 
СГШ: 45.14232, ИГД: 19.77914, https://www.topsrbija.com/index.php?option=com_content&
view=article&id=6517:etno-naselje-vrdnika-kula-odmor-u-etno-stilu-&catid=307:hoteli&Itemid=556 
 
Црква брвнара, задужбина Миленка Цицмила, подигнута је у туристичком ком-
плексу Врдничка кула. У надлежности је манастира Врдник (Раваница). 
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Vrdnik 
Kapela Svete Barbare 
Podignuta 1969. g. 
SGŠ: 45.12473, IGD: 19.78600 
https://www.srijembiskupija.rs/hr/u-vrdniku-proslavljena-sv--barbara  
 
Zgrada u kojoj je danas kapela je do 1969. g. bila sanatorijum, bolnica za rudare. Do 
tada su se svete mise Katoličke crkve služile u jednom delu škole u Vrdniku. Kada je 
te 1969. g. zatvoren rudnik, sanatorijum je dodeljen Katoličkoj crkvi i preuređen je u 
kapelu posvećenu Sv. Barbari, zaštitnici rudara. Obnovljena је 1993. godine, od kada 
se u njoj ponovno proslavlja blagdan Svete Barbare. 
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Vrdnik 
Crkva Božja 
U izgradnji 
SGŠ: 45.12387, IGD: 19.79252, https://www.facebook.com/crkvabozjavrdnik/  
 
Pored organizovanja čestih dobrotvornih akcija, crkva tokom leta organizuje kampove 
za decu svih uzrasta, a ima preko 60 kreveta za smeštaj. Iako postoji već godinama, 
kompleks i molitveni prostor još uvek nisu završeni. 
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Гибарац 
Црква Светог пророка Илије 
Подигнута 2015. г. 
СГШ: 45.10580, ИГД: 19.26658  
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Светог_пророка_Илије_у_Гибарцу  
 
Камен темељац је постављен и освештан 4. октобра 2007 г. Иконостас је освештан 
13. августа 2015. године. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%83
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Gibarac 
Crkva Svetog Ivana Nepomuka 
Podignuta početkom XIX veka 
SGŠ: 45.10492, IGD: 19.26539, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=520  
 
Crkva proslavlja praznik posvećen češkom svecu Ivanu Nepomuku, zaštitniku reka, 
mostova, mornara, ribara i vodeničara. Na glavnom crkvenom oltaru se nalazi pred-
stava patrona crkve okruženоg anđelima, a veliki značaj ima i zidna slika Svete Trojice. 
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Голубинци 
Црква Ваведења Пресв. Богородице 
Подигнута између 1784. и 1788. г. 
СГШ: 44.98353, ИГД: 20.06645 
https://turizampazova.rs/hram-vavedenja-presvete-borodice-golubinci/  
 
Године 1733. помиње се мала црква од плетера. Сачувани црквени “антимонос” има 
белешку да ју је 22. августа 1731. године посветио београдски архиепископ Викен-
тије. Цркву од плетера заменила је дрвена 1751. г, a коју је потом заменила данашња. 
У њу је пренет стари иконостас који је осликао Димитрије Бачевић из Карловаца 
крајем седме деценије XVIII века. Између 1815. и 1820. г. иконостас је добио данаш-
њи изглед. У нову конструкцију, чије је прве две зоне резао Марко Вујатовић 1815. 
године, додати су делови старог, које је Стефан Суботић обновио од 1817. до 1820. г. 
и допунио новим иконама.Он је осликао и певнице и епископски престо. 
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Голубинци 
Капела Св. Николе - Водица 
Подигнута 1889. г. 
СГШ: 44.97932, ИГД: 20.04546 
https://turizampazova.rs/zavetna-kapela-vodica-posvecena-sv-nikoli-golubinci/  
 
Према црквеном летопису водица је прихваћена од Српске цркве 1856. године, када 
је поред исцелитељског бунара постављен дрвени крст са иконом Светог Николе. Кас-
није је ту подигнут чардак који се услед невремена срушио на Светог Илију 1887. г. 
На истом месту је подигнута и 30. априла 1889. г. освећана капела, која је обновљена 
1967. г. Тада је постављен и иконостас, рад Драгана Бјелогрлића, сликара и Анђелка 
Радића, столара из Новог Сада. Уочи Св. Саве 1969. г. капелица је демолирана и 
уништен је иконостас, па је крајем исте године дуборезац Емил Пенов поставио нови, 
а исти сликар га поново осликао, као и малу певницу и налоњ.  
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Golubinci 
Crkva Svetog Jurja 
Podignuta 1885. g. 
SGŠ: 44.98577, IGD: 20.06520, https://turizampazova.rs/rimokatolicka-crkva-svetog-jurja-golubinci 
 

U sačuvanim zapisima navodi se da se 1885. godine katoličko – hrvatsko stanovništvo 
dobrovoljno odreklo na nekoliko godina korišćenja svoje zemlje, na potezu Mali 
Žarkovci, u korist izgradnje svoje crkve. Graditelj iz Zemuna, Josip Uary primio se 
posla i iste godine crkva je bila pod krovom. Orgulje su nabavljene 1885. g, a 20. 
decembra 1886. g. montirao ih je majstor Ljuboje Hubman iz Kutjeva.  
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Грабово 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1748. г. 
СГШ: 45.17378, ИГД: 19.61374  
https://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva-mihaila-i-gavrila-grabovo.htm  
 
Данашњи изглед је из 1838. г. када је црква обновљена према пројекту Франца 
Менцека. Иконостас је резао Сава Љубинковић 1840 г. Иконе је сликао Павле 
Чортановић 1857. године, који је аутор и зидних слика у олтару и на своду наоса. 
Архијерејски трон је рад непознатог мајстора друге половине XIX века. Тешко је 
страдала током Другог светског рата и тек пре неколико година започела је обнова. 
Од 2016. г. је метох манастира Крушедол, а 2018. г. је основан манастир и сада је 
црква његов храм. 
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Грабовци 
Црква Св. Великомученика Георгија 
Подигнута 1742. г. 
СГШ: 44.76533, ИГД: 19.84070  
https://vojvodina.travel/crkva-svetog-velikomucenika-georgija-grabovci/ 
 
Црква је пострадала у Другом светском рату, али је брзо обновљена. До пре пар 
година је била у доста лошем стању, када је садашњи парох, уз помоћ добротвора, 
почео да је полако обнавља. 
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Гргуревци 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1754. г. 
СГШ: 45.10503, ИГД: 19.64397 
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Српска_православна_црква_Светог_архангела_Гаврила_у_Гргуревцима  
 
Подигнута на месту старије цркве. Иконостас, архиепископски и богородичин престо 
и обе певнице израдио је од 1803. до 1805. г. дрворезбар Марко Вујатовић из Ср. 
Карловаца, а сликарске радове урадио је 1868. г. Димитрије Димшић, под надзором 
учитеља Арсенија Теодоровића. Позлата је дело Теодора Витковића. Барокни звоник 
дозидан је 1824. г. У Другом светском рату је паљена и бомбардована, али није пала. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%93%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Грмовац 
Црква Светог пророка Илије 
Подигнута 2010. г. 
СГШ: 44.85515, ИГД: 20.15647, https://www.facebook.com/CrkvaSvetogIlijeGrmovac/  
 
Камен темењац је донет из Свете јерусалимске земље. Црква се простире на око 300 
квадрата, звоник је висок 32 метра. 
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Деч 
Црква вазнесења Господњег 
Подигнута између 1829. и 1831. г. 
СГШ: 44.83620, ИГД: 20.11540, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1165  
 
Храм је зидао Мојсије Јанковић, зидар из Сремске Митровице. Павле Бошњаковић 
је 1834. г. израдио певнице, архиепископски сто и столове, а Георгије Девић 1839. г. 
иконостас и рипиде. Иконостас и унутрашњост цркве осликао је Константин 
Пантелић 1848. године. Звоник храма није оригиналан, јер су га у Другом светском 
рату минирали Немци. Првобитни је био већи, са куполом и сатовима. Последњи 
пут црква је реновирана 1928. године. Недавно је обновљена фасада звоника. 
 

 
 

 

  

130

http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1165


 

 
 

  

131



Дивош 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1769. г. 
СГШ: 45.11031, ИГД: 19.50954 
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Српска_православна_црква_Светог_Георгија_у_Дивошу  
 
Иконостас значајне вредности, дело непознатог аутора, израђен је 1786. године. 
Иконе су дело Василија Остојића и Григорија Давидовића Опшића. Око 1930. г. 
црква је обновљена у необарокном духу, али је у рату тешко страдала. Торањ је 
срушен а после рата дозидан је нови без стилских обележја. Реконструкцијом из 
1997. г. враћен му је необарокни изглед.  
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Добановци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1803. г. 
СГШ: 44.82800, ИГД: 20.22301  
http://www.dobanovci-moje-mesto.rs/crkva-svetog-nikole-u-dobanovcima  
 
Једнобродна црква у стилу класицизма с ретардираним елементима барока. Ико-
ностас и украсну резбарену дрвенарију израдио је 1836. године Георгије Девић, 
познати војвођански резбар. Иконе на иконостасу радио је од 1841. до 1842. г. 
Петар Чортановић. У цркви су сачувани протоколи рођених, венчаних и умрлих од 
XVIII века до данас. У непосредној близини налази се вероисповедна школа, 
саграђена у исто време када и црква. Најстарија је просветна установа у околини. 
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Dobanovci 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 1907. g. 
SGŠ: 44.82648, IGD: 20.22351, http://www.kpdsafarik.co.rs/  
 
Župa je osnovana 1891. g. Crkva je podignuta početkom XX veka za potrebe slovačke 
populacije koja se još sredinom XIX veka počela naseljavati u Dobanovcima. 
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Добановци 
Хришћанска Адвентистичка црква 
СГШ: 44.82319, ИГД: 20.22256  
 
Црква је смештена у приватној кући. 
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Добринци 
Црква Светог Николе 
Подигнута око 1808. г. 
СГШ: 44.953798, ИГД: 19.92691, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1186  
 
Цркву је зидао митровачки зидар Франц Сигл на основу уговора са Црквеном 
општином из 1808. г. Зидне слике радио је Петар Чортановић 1831. г. Део икона на 
иконостасу и богате барокне резбарије рад су непознатог мајстора из друге половине 
XVIII века. За иконостас су коришћени делови старог иконостаса који су 
комбиновани са резбаријом и иконама из XIX в. 
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Dobrodol 
Katolička crkva 
Podignuta verovatno u XX veku 
SGŠ: 45.03953, IGD: 19.93981, https://sr.wikipedia.org/wiki/Добродол_(Ириг)  
 
Crkva nema posvećenje, odnosno taj podatak ne postoji u dostupnim izvorima. Uvek 
se pominje samo kao Katolička crkva. Iako se redovno održava i povremeno je 
otvorena za vernike, služba u crkvi se obavlja samo za sahrane. Od oko 100 stanovnika 
sela veliku većinu čine Mađari.  
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB_(%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B3)
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Доњи Петровци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1789. г. 
СГШ: 44.96666, ИГД: 19.97403, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1187  
 
Црква је подигнута на ивици села крај остатака римског утврђења Басијане. 
Раскошна резбарија иконостаса дело је познатог карловачког мајстора Марка 
Вујатовића. Изведена је у традицији барока, са обиљем флоралних мотива. Више од 
50 икона, од којих је једна на митрополитском столу, насликао је 1803. г. Јован 
Пантелић, али су више пута пресликаване. Обновљена је 2020. г. 
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Доњи Товарник 
Црква Св. апостола Петра и Павла 
Подигнута 1971. г. 
СГШ: 44.81343, ИГД: 19.94555, http://www.pecinci.org/локална-заједница/храмови.284.html  
 
Саграђена у српско-византијском стилу на месту храма срушеног у Другом 
Светском рату 18. 12. 1943. г. Из старога храма је сачувано шест целивајућих икона 
и део богослужбених књига из XVIII и XIX века штампаних у Русији. 
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http://www.pecinci.org/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.284.html
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Ердевик 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1804. г. 
СГШ: 45.11578, ИГД: 19.40907, https://vojvodina.travel/crkva-svetog-nikole-erdevik/  
 
Иконостас из 1806. г. рад је Јоанеса Лашока и Сигисмунда Егермана. За сликану 
декорацију олтарске преграде ангажован је 1817. г. Георгије Бакаловић, који је аутор 
и зидних слика у олтару. Остале зидне слике осликао је Јован Недељковић 1829. г. 
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Ердевик 
Капела Свете Петке 
Подигнута 1926. г. 
СГШ: 45.11600, ИГД: 19.39444, http://www.hramsvetognikolajasid.rs/namesnistvo/erdevik/  
 
Капела је смештена на месном гробљу, а по стању у којем се налази вероватно није 
у употреби. За опела и сахране користи се новоподигнути објекат на улазу у гробље.  
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Erdevik 
Crkva Svetog Mihaela 
Podignuta 1890. g. 
SGŠ: 45.11753, IGD: 19.40718  
https://www.zkvh.org.rs/aktualnosti-post/default/zupa-svetog-mihaela-u-erdeviku  
 
Neogotička crkva orijentisana u pravcu sever-jug sa mnoštvom vitraža na prozorima. 
Oltraska pregrada je drvorezbarena i oslikali su je nepoznati autori u stilu tirolskih 
oltara. Crkva je zapaljena 1993. g. kada joj je urušen toranj, a vremenom su oštećeni i 
krov i tavanica. Na inicijativu Nemaca koji su rodom iz Erdevika, obnovljena je 2003. g. 
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Erdevik 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 1902. g. 
SGŠ: 45.11349, IGD: 19.41300, http://www.vere.gov.rs/Lat/Newsviewprn.asp?ID=510  
 
Osvećenje obnovljene crkve je izvršeno 7. maja 2016. godine.  
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Erdevik 
Baptistička crkva 
Podignuta 1927. g. 
SGŠ: 45.11297, IGD: 19.40888, http://www.bcerdevik.org  
 
Današnji izgled crkve je rezultat mnogih dogradnji i adaptacije kuće koja je od 1927. 
godine molitveni dom ove verske zajednice. Baptističku zajednicu u Erdeviku čine 
skoro isključivo Slovaci. Prvi, Pavel Slávik, u Erdevik se doselio iz Grabova nakon Prvog 
svetskog rata, 1919. godine. Od tada zajednica baptista neprestano raste. 
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Жарковац 
Црква Светог пророка Илије 
Подигнута између 2014. и 2018. г. 
СГШ: 45.00366, ИГД: 19.93507 
https://www.facebook.com/Црква-Светог-пророка-Илије -331063597447218/  
 
Нова црква са необичном зидном сликом царске породице Романов.  
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https://www.facebook.com/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5%20-331063597447218/
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Ilača 
Crkva Svetog Jakova 
Podignuta 1781. g. 
SGŠ: 45.18147, IGD: 19.09508, https://zupailaca.com/o-ilaci/  
 
Pitanje je da li je ova crkva, kao i sledeća, trebala da se nađe ovde, jer u selu nema 
pravoslavne crkve. No, kako se nalazi između dva sela sa pravoslavnim crkvama koje 
pripadaju Eparhiji sremskoj, ipak su navedene. Kao i u većini sremskih sela, pre ove 
postojala je drvena crkva iz XIII veka, posvećena Sv. Iliji (odatle ime selu). Sadašnja je 
oštećena tokom rata devedesetih godina XX veka, a obnova je okončana 2010. g. 
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Ilača 
Svetište Gospe Ilačke - Gospina Vodica 
Podignuta 1870. g. 
SGŠ: 45.17600, IGD: 19.09358, https://zupailaca.com/svetiste-gospe-ilacke/  
 
Godine 1865. na nedelju Glušnicu jedan Ilačanin je, dok je vodio stoku na pašu, opazio 
da je put kojim prolazi mokar od vode koja je nedaleko izbijala. Iste noći drugom 
Ilačaninu se u snu javila Gospa sa belom krunom na glavi i detetom na levoj ruci i rekla 
mu da je izvor njen, da treba se ogradi i da se na njemu ne napaja stoka sa obližnjeg 
pašnjaka. Izvor je ograđen, a počeli su pristizati i prvi hodočasnici. Godine 1866. je 
napravljena kapela, a sledeće godine počela je izgradnja današnje crkve. Tokom 
devedesetih godina XX veka svetište je razoreno, ali je do danas potpuno obnovljeno. 
Poslednjih godina se na Veliku Gospu skupi i do 20.000 vernika u svetištu. 
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Илинци 
Црква Светог пророка Илије 
Подигнута 1727. г. 
СГШ: 45.11415, ИГД: 19.12582  
https://www.eparhija-sremska.rs/novosti/obnova-crkve-svetog-proroka-ilije-u-ilincima/  
 
Прва црква била је мала, од плетера и дрвета. Пораст броја становника села захтевао 
је већу. Прво је 1806. г. изграђен торањ и на њега постављен сат купљен у Земуну, код 
фирме Пантелић. Године 1875. црква је темељно преправљена, а 1877. г. је непознати 
аутор израдио иконостас. 
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Илок 
Црква Светог Архангела Михаила 
Подигнута 2016. г. 
СГШ 45.22328, ИГД: 19.37000 
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Црква_Светог_архангела_Михаила_у_Илоку  
 
Зна се да је црква на овом месту постојала 1733. г. и да је 1804. г. президана или 
дозидана. Она је током Другог светског рата буквално сравњена са земљом. Обнова 
и изградња кренула је одмах након рата, али је брзо заустављена и настављена тек 
1993. г. Ратна збивања су опет зауставила градњу, која је настављена 2012. године. 
Четири године касније стављена је под кров, а 2021. г. је грађевински завршена, али 
је још увек била без иконостаса и неосликана. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83
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Ilok 
Crkva Svetog Ivana Kapistrana 
Podignuta 1349. g. 
SGŠ 45.22440, IGD: 19.37703, https://www.zupa-ivankapistran.hr/  
 
Prva crkva u okviru franjevačkog samostana bila je posvećena Majci Božjoj na nebo 
uznetoj. Od 1700. g. je posvećena Ivanu Kapistranu, sahranjenom u crkvi, a proglašenog 
svecem 1690. g. Nikola Iločki je 1468. g. proširio crkvu do današnjih dimenzija. Od 1906. 
do 1912. g. izvršena je poslednja obnova u neogotičkom stilu, po nacrtima arhitektе 
Hermana Bollea. Sadašnji toranj, četvrti po redu, izgrađen je 1913. g. Oltarna slika Sv. 
Ivana Kapistrana pod beogradskom tvrđavom iz 1862. g. rad je Josip Kesllera. Franjevački 
samostan je delom iz srednjeg veka, a do 1727. godine je dobio današnji izgled. 
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Ilok 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 2002. g. 
SGŠ 45.22373, IGD: 19.38850, http://www.kulpin.net/o-kulpine/spolky-a-kluby/zdruzenie-vinarov-
a-vinohradnikov/22-aktuality/aktuality/10290-kostol-v-iloku  
 
Iako je na istom mestu molitveni dom postojao još od 1864. g, kasnije uz njega i škola, 
a od 1929. do 1931. g. čak i biskupski ured, crkva je počela da se gradi tek 2000. 
godine. Dve godine kasnije u njoj počelo bogosluženje mada ona nije potpuno 
završena. Od 2013. g, uz pomoć Slovačke, izgrađen je zvonik, ali radovi na konačnom 
završetku crkve nisu završeni ni 2021. g. 
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Инђија 
Црква Ваведења Пресв. Богородице 
Подигнута 1755. г. 
СГШ: 45.04700, ИГД: 20.07832 
http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_vavedenja_presvete_bogorodice_indjija.htm  
 
Барокну грађевину са елементима рококоа изградио је непознати аутор. Осликао ју 
је, као и икону на митрополијском трону, непознати сликар XVIII века. Године 1858. 
барокни иконостас је чишћен и обнављан, а иконе на митрополијском столу су пре-
сликане 1923. г. Зидне слике радио је Немања Бркић 1954. г. При конзерваторско-
рестаураторским радовима 1979. г. уз звоник су подигнуте две просторије за паљење 
свећа. 
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Инђија 
Црква Светог цара Константина и 
царице Јелене 
Подигнута 2005. г. 
СГШ: 45.04636, ИГД: 20.06762 
https://vojvodina.travel/hram-svetog-cara-konstantina-i-jelene-indjija/  
 
Изградња је започета 2003. г. Зидарски радови су завршени 2005 г. Столарија је 
уграђена 2007. г. када је и кров покривен бакром. Иконостас је израдио Раде Сава-
новић из Чуруга 2012. г, а осликао га је Раде Сарић исте године. 
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https://vojvodina.travel/hram-svetog-cara-konstantina-i-jelene-indjija/


 

 
  

175



Инђија 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 2003. г. 
СГШ: 45.06413, ИГД: 20.07320 
https://vojvodina.travel/hram-svetog-velikomucenika-georgija-indjija/  
 
Црква je подигнута уз само гробље у Инђији, али је парохијална црква. 
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Инђија 
Црква Успенија Пресв. Богородице 
Подигнута 1978. г. 
СГШ: 45.04182, ИГД: 20.08680, https://vojvodina.travel/grkokatolicka-crkva-indjija/  
 
Изградња ове гркокатоличке цркве је почела 1972. г. и трајала је шест година. 
Звоник је одвојен од цркве и има три звона. Икона Пресвете Богородице испред 
звоника указује на посвећење цркве. 
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Inđija 
Crkva Svetih Petra i Pavla 
Podignuta 1872. g. 
SGŠ: 45.04868, IGD: 20.08178 
http://www.pazovaindjijavesti.com/rimokatolicka-crkva-u-indjiji-sagradjena-1872-godine/  
 
Stilski se izdvaja od drugih crkava, jer je prepoznatljivog nemačkog stila gradnje. Gradili 
su je Nemci nakon njihovog značajnog naseljavanja u XIX veku. Posle Drugog svetskog 
rata skoro svi Nemci su ili napustili grad ili su proterani iz njega, pa danas crkvu koriste 
Mađari, Hrvati i nešto Italijana. Dugo je propadala, ali su nedavno restaurirani vitraži, 
zamenjeni su krov i oluci, obnovljena je fasada i deo stolarije. Unutrašnjost je u lošem 
stanju. 
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Inđija 
Molitveni dom nazarenskе zajednicе 
Podignut u XXI veku 
SGŠ: 45.05229, IGD: 20.08827, https://sr.wikipedia.org/wiki/Хришћанска_назаренска_заједница  

 
Prvi nazareni u Srbiji registrovani su u Varadinskoj regimenti u Sremu, kada je 1862. 
godine nekoliko sremskih graničara odbilo da uzme pušku i ide na stražu, jer im vera 
zabranjuje. Jedine dostupne informacije nalaze se na navedanoj stranici o nazarenima 
na Vikipediji. 
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Ириг 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1732. г. 
СГШ: 45.10029, ИГД: 19.86263 
http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva-svetog-nikole-irig.htm  
 
Изграђена у стилу српске средњовековне архитектуре са барокним елементима. 
Торањ је дозидан уз западно прочеље. Старије сликарство иконостаса из седамдестих 
година XVIII века извео је Василије Остојић, а 1827. г. иконостас је обновио и допунио 
иконама Георгије Бакаловић. Зидно сликарство непознатог аутора из 1749. г. очувано 
је само делимично и већим делом је прекривено накнадним сликама Димитрија 
Посниковића из 1886. и 1887. г. 
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Ириг 
Успењска црква 
Подигнута између 1757. и 1760. г. 
СГШ: 45.09744, ИГД: 19.86131, http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva-uspenjska-irig.htm  
 
Официјелно име цркве је Успенија Пресвете Богородице. Изграђена је у маниру 
српског барока, са иконостасом украшеним дрворезбарским радом. Старије иконе 
датирају из средине седме деценије XVIII века. Престоне иконе је 1827. г. радио 
мајстор који се угледао на Теодора Крачуна, па поново Јован Клајић 1863. г, када 
је сликана и мраморисана унутрашњост. Коначна верзија зидног сликарства је 
изведена између 1930. и 1932. г, када је живопис потпуно пресликан према старом 
распореду слика. 
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http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva-uspenjska-irig.htm
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Ириг 
Црква Светог Теодора Тирона 
Подигнута 1780. г. 
СГШ: 45.10016, ИГД: 19.85601 
http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva-svetog-teodora-tirona-irig.htm  
 
У ниши над вратима налази се икона патрона Св. Теодора Тирона. Иконостас је 
извео непознати дуборезац с краја XVIII века. Иконе на иконостасу и на певницама 
су завршене око 1788. г. и вероватно су рад Јакова Орфелина. Део су пресликали и 
позлатили Теодор Дрезмановић и Димитрије Лазаревић 1824. г. Иконе је 1864. г. 
чистио Јован Клаић, када је и осликао цркву, а почетком XX в. премазан је живопис 
као и већина икона на иконостасу. На хору је издвојена капела Св. Харалампија са 
иконостасом Јована Пантелића из 1811. г. 
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Irig 
Crkva Svih Svetih 
Podignuta 1805. g. 
СГШ: 45.10261, ИГД: 19.85902  
http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A15035/zupa-Irig-i-crkva-Svih-svetih/  
 
Ovu crkvu blagoslovio je mitrovački župnik Ivan Matizović na dan Svih svetih mučenika 
1805. g. Oltarna slika je rađena 1894. g. Župa u Irigu je ustanovljena 1817. g. Crkva je 
mnogo puta obnavljana. Poslednje dve obnove su bile 1987. g. (na tavanici oslikani 
Presveto Trojstvo i Sremski mučenici - fruškogorski klesari) i 2005. g. (povodom 200 
godina postojanja kada su u sklopu priprema za proslavu dana Svih svetih sremskih 
mučenika, obnovljeni krov i fasada). 
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Јазак 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1774. г. 
СГШ: 45.10461, ИГД: 19.76535, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1095  
 
Иконостас је 1790. г. резао Аксентије Марковић, а већ 1803. г. обнавља га Марко Вуја-
товић из Сремских Карловаца, најпознатији билдхауер мајстор свог времена. Иконе је 
1805. г. израдио Стефан Гавриловић. Током четврте деценије XIX в. Јован Иванић, уче-
ник и следбеник Арсе Теодоровића, осликао је унутрашњост цркве и насликао 30 ма-
лих, целивајућих икона. Зидне слике 1883. г. започиње Павле Чортановић, а завршава 
их Ђока Путник. 
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Јаково 
Црква Вазнесења Господњег 
Подигнута између 1807. и 1810. г. 
СГШ: 44.75404, ИГД: 20.26050, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Светог_Вазнесења_у_Јакову  
 
Цркву је саградио зидарски мајстор Јозеф Вертих с помоћником Јоханом Мајером у 
стилу класицизма са елементима барока и ампира. Иконостас и део црквеног 
намештаја је средином XIX века израдио истакнути мајстор Петар Јакшић. Иконе на 
иконостасу и зидне композиције дело су земунског сликара Живка Петровића, рађене 
од 1855. до 1862. г. и ретко су комплетно и добро очувано дело са свим одликама 
српског класицизма средине XIX века. Црква има богат фонд предмета црквене 
опреме споменичког значаја - целивајуће иконе, намештај, црквене протоколе и 
књиге из XVII и XVIII века. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D1%83_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83
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Јамена 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1760. г. 
СГШ: 44.88400, ИГД: 19.06363  
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Црква_Светог_великомученика_Георгија_у_Јамени  
 
Више пута је спаљивана и обнављана, а последњи пут спаљена је за време Другог 
светског рата, 1943. године. Обновљена је у периоду од 1998. до 2010. године. 
Приликом велике прославе поводом 250 година постојања, 2010. године цркву је 
освештао епископ сремски Василије. 
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Jamena 
Crkva Marije Magdalene 
Podignuta verovatno u XX veku  
SGŠ: 44.88486, IGD: 19.05800 
https://ika.hkm.hr/novosti/vjernici-u-jameni-proslavili-zastitnicu-sv-mariju-magdalenu/  
 
U Jameni je danas samo desetak katolika, službe se obavljaju retko. Redovno je samo 
služba na dan zaštitnice crkve. Obnova je počela pre nekoliko godina. 
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Јарак 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1779. г. 
СГШ: 44.91637, ИГД: 19.75095, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1238  
 
Црква има северне и западне двери. Иконостас са изразитим барокним елементима 
извео је мајстор Аксентије Марковић, а 1797. г. осликали су га Јаков Орфелин и 
Стефан Гавриловић. На њему се уочава високо достигнуће барокних, рокајних и 
класицистичких елемената.  
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Јарковци 
Црква Св. апостола Петра и Павла 
У изградњи 
СГШ: 45.05435, ИГД: 20.02495, https://www.ekapija.com/news/3546112/pocetak-izgradnje-
crkve-u-jarkovcima-ove-godine-u-planu-i-rekonstrukcija-skole  
 
На самом крају 2021. године освећен је монтажни молитвени објекат, који се тешко 
може назвати црква. Tиме је само обележено место на којем ће се градити нова 
црква. Поред Ерема, Јарковци су једино селу у Срему које нема цркву. Изграђена је 
и привремена конструкција звоника, а мештани су својим прилозима купили звоно. 
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Карловчић 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1789. г. 
СГШ: 44.82444, ИГД: 20.04230  
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Српска_православна_црква_Светог_Николе_у_Карловчићу 
 
Једнобродна црква са полукружном апсидом на истоку и звоником призиданим уз 
западну страну. Крстообразност је постигнута певничким трансептом, односно про-
ширивањем предолтарског травеја. Класицистички иконостас резао је 1841. г. дрво-
резбар Саво Љубинковић, а Петар Чортановић је осликао иконе 1844. и 1845. г. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%9B%D1%83
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Кленак 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1790. г. 
СГШ: 44.78739, ИГД: 19.70567, https://www.facebook.com/crkvaklenak  
 
Храм Преноса моштију Светог оца Николаја подигнут је 1790. г. и обновљен 1937. г. 
Осветио га је митрополит Гаврило, администратор Епархије сремске. 
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Краљевци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1774. г. 
СГШ: 44.97802, ИГД: 19.88338, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1189  
 
Диван иконостас је дело Арсенија Марковића, а близу шездесет икона на њему је 
између 1792. и 1794. године насликао Јаков Орфелин. Оне ипак нису најбољи израз 
његовог умећа, као на пример оне у цркви манастира Гргетег, цркви у Обрежу или 
Саборној цркви у Сремским Карловцима. У Другом светском рату црква је знатно 
оштећена, иконе су привремено биле смештене у Галерију Матице српске у Новом 
Саду, па су након обнове цркве враћене на иконостас. 
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Крњешевци 
Црква благовештења Пресв. Богородице 
Подигнута 1822. г. 
СГШ: 44.88955, ИГД: 20.13857  
https://turizampazova.rs/hram-blagovestenja-presvete-bogorodice-krnjesevci/  
 
Визитациона комисија Карловачке митрополије у свом извештају из 1750/1751. 
године, забележила је да је црква у Крњешевцима грађена од дрвета и да је 
подигнута 1748. године. Из старе цркве сачувана је икона са представом Недрема-
ног ока (данас у Галерији Матице српске у Новом Саду), рад непознатог зографа из 
1730. г. Општна у Крњешевцима је са војно-зидарским мајстором из Петровара-
дина, Карлом Каскијем, 1820. г. уговорила градњу нове цркве, која је завршена две 
године касније. Десетак година после изградње цркве, иконостас је изрезбарио 
Максим Лазаревић, а потом је сликарске радове извео Петар Чортановић. 
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Крушедол Село 
Црква Сретења Господњег 
Подигнута између 1509. и 1512. г. 
СГШ: 45.11588, ИГД: 19.94426, https://vojvodina.travel/sretenjska-crkva-krusedol/  
 
Цркву је подигла деспотица Ангелина Бранковић као храм некадашњег женског 
манастира посвећеног Светом Јовану Златоустом. Не зна се када је црква про-
менила патрона, мада се као црква Сретења помиње и пре 1633. г. Између 1753. и 
1839. г. дозидани су егзонартекс и звоник. Делови живописа очувани су само у 
нижим зонама зидних површина. Старији живопис настао је током 1633. и 1634. г. 
и налази се у некадашњој припрати, а новији је рађен почетком XVIII в. у наосу и 
олтарском простору. Иконостас скромнијег изгледа осликао је 1763. г. Димитрије 
Бачевић, вероватно уз сарадњу Теодора Крачуна. 
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Крчедин 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1781. г. 
СГШ: 45.14005, ИГД: 20.13350 
https://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva-svetog-nikole-krcedin.htm  
 
Садашњи изглед цркве је с почетка XIX века. Иконостас је више пута осликаван. 
Радили су га Едвард Владарш, Димитрије Лазаревић и Теодор Витковић. Аутор 
слика је Петар Камбера (1843), а певница је дело дрворезбара Марка Вујатовића 
(1806). За време Првог светског рата скинута су звона и претопљена у топове. Немци 
су је, од досељавања у село средином XIX века, користили за богослужење док нису 
направили своју почетком XX века. Та стара немачка црква више не постоји.  
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Кукујевци 
Црква Успенија Пресв. Богородице 
Подигнута 2015. г. 
СГШ: 45.06997, ИГД: 19.34126 
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Успења_Пресвете_Богородице_у_Кукујевцима  

 
Црква је подигнута на плацу на којем се налазила стара сеоска школа. Како зграда 
школе није била у употреби, 1993. г. адаптирана је за потребе богослужења, када је 
освештана као храм посвећен Успењу Пресвете Богородице (Велика Госпојина). 
Звоник је дозидан и освећен 1997. године. Та црква је срушена 2015. г. и исте године 
подигнута је данашња, истог посвећења, као и парохијски дом. 
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Kukujevci 
Crkva Presvetog Trojstva 
Podignuta 1770. g. 
SGŠ: 45.07067, IGD: 19.34123, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1295  
 
Dijagonalno postavljenim fasadama naknadno dozidanog zvonika (u odnosu na čeoni 
i podužne zidove) vešto je prebrođena razlika u širini između naosa i zvonika. Slika 
Skidanja Hristovog tela s krsta nalazi se u crkvi. Rad je mađarskog umetnika Falkonera 
s početka XIX veka. Crkva je znatno oštećena tokom Drugog svetskog rata, a posle-
ratne obnove joj nisu vratile prvobitni izgled. Potpuno je bila zapuštena od 1995. g. 
posle odlaska većine Hrvata iz sela, pa je čak nekoliko godina korišćena kao pilana. 
Nedavno je započeta detaljna obnova. 
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Купиново 
Црква Светог Духа (Свете Тројице) 
Подигнута 1814. г. 
СГШ: 44.70247, ИГД: 20.04469, http://radiossr.net/radiossr/?p=45745  
 
На основу уговора из 1810. г. са земунским градитељима Михаилом Сајдлером, 
Андреасом Хинтермајером и цимермајстором Јоханом Мајером, црква је завршена 
1814. г. За обнову цркве 1835. г. ангажован је новосадски цимермајстор Стефан Ланг. 
Резбарију за иконостас завршио је до 1844. г. дрворезбар Георгије Девић. У јулу 
1944. г. усташе су минирале звоник, а 1990. г. дошло је до комплетног урушавања 
крова. Обнова храма започела је на Светог Илију 2020. г. 
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Купиново 
Црква Светог апостола Луке 
Подигнута 1456. г. 
СГШ: 44.69858, ИГД: 20.03686 
https://nasledje.gov.rs/index.cfm/spomenici/pregled_spomenika?spomenik_id=45126 
 
Ову цркву подигао је деспот Ђурађ Бранковић уз тврђаву Купиник. Помиње се 1486. 
и 1502. г. као гробна црква сремских деспота Стефана и Јована Бранковића. Разру-
шена је и опустела после турског освајања Срема 1502. г, а обновљена је почетком 
XVIII в. (из тог периода је и данашњи резбарени барокни иконостас) и поново 
крајем XIX в. Иконостас је осликан 1729. г. у барокном маниру, а према аналогији 
вероватно је дело Јакова Орфелина. 
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223



Купиново 
Црква Благовештења (Манастир Обед) 
Подигнута 1930. г. 
СГШ: 44.71301, ИГД: 20.04011, http://www.eparhija-sremska.rs/manastiri/obed/  
 
Црква је подигнута на месту храма манастира Обед, којег је по предању подигла 
мајка Ангелина 1486. године, од материјала са лађе којом је мошти свог супруга 
допремила до деспотске престонице Купиника. Поузданији подаци кажу да је 
подигнута 1501. г. Манастир је живео до краја XIX или почетка XX века. Обновљена 
црква је 22. октобра 2007. г. освећена и добила је статус манастира, иако у њој ни 
данас нема монашке обитељи. 
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Кузмин 
Црква Светих Козме и Дамјана 
Подигнута између 1773. и 1783. г. 
СГШ: 45.02262, ИГД: 19.40885, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1239  

 
Украшавање унутрашњости храма започето је 1793. г, када је кузминска Црквена 
општина склопила уговор о сликању иконостаса са Григоријем Давидовићем 
Опшићем и Стефаном Гавриловићем. Они су осликали и архијерејски трон у цркви. 
Барокна резбарија иконостаса дело је непознатог дрворезбара.  
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Лаћарак 
Црква aрхангела Гаврила 
Подигнута око 1760 г. 
СГШ: 44.99889, ИГД: 19.56608 
https://sr.m.wikipedia.org/sr-ec/Српска_православна_црква_Светог_арханђела_Михајла_у_Лаћарку  

 
Црква је изграђена на месту старије цркве. Унутрашње украшавање цркве започето је 
1766. г. Барокну резбарију за иконостас, певнице и владичански престо, израдио је 
1769. г. новосадски дрворезбар Марко Гавриловић. Осликавање иконостаса започео 
је Григорије Давидовић Опшић 1786. г, а завршио га је Кузман Коларић 1803. г. 
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Лаћарак 
Црква Светог Илије 
У изградњи 
СГШ: 44.98441, ИГД: 19.58331 
https://lacarackevesti.rs/uskoro-postavljanje-kupole-na-crkvi-svetog-ilije/  
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Laćarak 
Crkva Svete Ane 
Podignuta 2001. g. 
SGŠ: 44.99712, IGD: 19.56568, https://ika.hkm.hr/novosti/blagoslovljena-nova-crkva-u-lacarku/  

 

Crkva je podignuta na temeljima stare, podignute pre 1870. g, koja se zbog starosti, loše 
gradnje i slabijeg održavanja urušila. Gradnja današnje crkve je započelo 2001. g, a 
završena 2002. g. prema projektu arhitekte Zdravka Žugaja iz Zemuna. U crkvi se nalaze 
zvona iz stare crkve. 
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Лежимир 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1764. г. 
СГШ: 45.12459, ИГД: 19.57077 
http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva-svetog-georgija-lezimir.htm  

 
За ову цркву непознати дрворезбар је у другој половини XVIII века израдио барокно- 
-рокајни иконостас, а иконе на њему су приписиване Мојсеју Суботићу. Данас се сма-
тра да су иконе дело Јована Исајловића Старијег. У Другом светском рату црква је па-
љена, па су страдали и ентеријер са иконостасом и звоник, који је био скоро срушен. 
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Lug 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 1912. g. 
СГШ: 45.18056 ИГД: 19.54517, https://vojvodina.travel/slovacka-evangelisticka-a-v-crkva-lug/  

 
Zadovoljan što je naišao na marljive i vredne ljude koji su uvek uz sebe nosili Bibliju, 
grof Odeskalski je 1900. g. ponudio drvosečama iz Bačke da otkupe parcele i zadrže 
se u Lugu. Napravljen je plan sela, a na ukrštanju dve ulice 1902. g. određena je 
lokacija za crkvu i crkveni dom. Gradnja je počela 1910. g, a dve godine kasnije je 
završena. Četrdeset godina dom je služio i kao škola. Sadašnji izgled crkva je dobila 
1971. g, a najnovije renoviranje je počelo 2003. g. i završilo se posvećenjem crkve 25. 
maja 2006. g. 
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Љуба 
Црква Светог Димитрија 
Подигнута 1910. г. 
СГШ: 45.15496, ИГД: 19.39268, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1296  
 
Подигнута је од ћерпича, са дрвеним звоником, на месту старије дрвене ка-
пеле са почетка XIX века, а недавно су и црква и звоник озидани опеком. Спо-
меник је културе великог значаја због сачуваних икона из првобитне цркве.  
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Ljuba 
Crkva Svetog Ilije  
Podignuta 1813. g. 
SGŠ: 45.15664, IGD: 19.39120, http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A11723/Ili%C2%ADno/  
 
Podignuta iste godine kada i kapela kralja Vladislava koja danas ne postoji. 
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Ljuba 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 2008. g. 
SGŠ: 45.15784 IGD: 19.38830, https://vojvodina.travel/evangelisticka-crkva-ljuba/  
 
Župa je osnovana 1867. g, ubrzo nakon doseljavanja Slovaka u selo. Pre izgradnje 
crkve postojao je molitveni prostor. 
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Љуково 
Црква Успења Пресвете Богородице 
Подигнута 1998. г. 
СГШ: 45.02597, ИГД: 20.02629 
https://vojvodina.travel/hram-uspenja-presvete-bogorodice-ljukovo/  
 
Темељи су постављени 1990. г. али градња је након прекида завршена тек 1998. г. 
Иконостас је израдио Драган Петровић, а осликао га Раде Сарић 2015. г. Црква је 
осликавана од 2014. до 2016. г. На цркви је звоник висок девет метара.  
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Мали Радинци 
Црква преносa моштију Св. Николе 
Подигнута 1765. г. 
СГШ: 45.02122, ИГД: 19.90406 
https://www.infosrem.rs/crkva-u-malim-radincima-iz-doba-marije-terezije/  
 
Према документима сремскокарловачке митрополије цркву је 1834. г. доградио и 
изградио звоник зидарски мајстор Антон Хенинг. Такав изглед црква има и данас. 
Слике на иконостасу су дело Јакова Орфелина. У цркви је непознати аутор осликао 
лик Стефана Дечанског од велике историјске и уметничке вредност.  
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Манђелос 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1802. г. 
СГШ: 45.08394, ИГД: 19.59494, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1246  
 
Високи класицистички иконостас резбарио је Марко Константиновић после 1816. г. 
Осликавање и позлату иконостаса и певница је после 1825. године урадио Георгије 
Бакаловић. Зидне слике су рад непознатог уметника из XIX века. У цркви се налази 
и више икона Григорија Давидовића Опшића.  
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Марадик 
Црква Светог Саве 
Подигнута 1776. г. 
СГШ: 45.10386, ИГД: 19.99066, https://vojvodina.travel/crkva-svetog-save-maradik/  
 
Налази се на месту дрвене цркве која је била покривена трском. Данашња црква је 
из прве половине XVIII века. Звоник је 1844. г. дозидао зидар Урош Суботић. Резба-
рени иконостас израдио је Теодор Илић Чешљар, а осликао га је Јаков Орфелин. 
Минеји за богослужење штампани су у Москви у другој пловини XVIII века. 
 

 

 

  

250
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Maradik 
Crkva svete Ane 
Podignuta 2017. g. 
SGŠ: 45.10149, IGD: 19.99411  
http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A15101/zupa-Maradik-i-crkva-svete-Ane/  
 
Dana 27. maja 2017. g. na mestu nekadašnje kapele, izgrađene sredinom XIX veka, 
osvećena je novopodignuta crkva. Za katoličke vernike bio je to izuzetan događaj što 
potvrđuje činjenica da su osvećenju prisustvovali biskup Sremske biskupije msgr. Đuro 
Gašparović, nadbiskup Đakovačko-osječke nadbiskupije msgr. Đuro Hranić, nadbiskup 
Beogradske nadbiskupije msgr. Stanislav Hočevar, ali i nuncij Luciano Suriani kao papin 
izaslanik. 
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http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A15101/zupa-Maradik-i-crkva-svete-Ane/
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Maradik 
Reformatska crkva 
Podignuta 1956. g. 
SGŠ: 45.10171, IGD: 19.99288, http://indjijatravel.rs/crkve-u-maradiku/  
 
Crkvena reformatorska škola i molitveni dom su ustanovljeni 1904. g. u običnoj kući. 
U periodu između 1952. i 1956. g. postojeći molitveni dom pretvoren je u crkvu. Nakon 
toga je dograđena i na starom delu su izbijeni novi prozori. Ovo je danas jedina 
aktivna reformatska crkva u Sremu. 
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http://indjijatravel.rs/crkve-u-maradiku/
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Мартинци 
Црква Светог Николе 
Подигнута око 1765. г. 
СГШ: 45.00828, ИГД: 19.46344, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1247  

 
Изградња торња започета је годину дана након изградње саме цркве. Око 1780. г. 
уређена је унутрашњост и израђен је иконостас изузетне резбарије, у духу барока и 
рококоа. Иконе је 1782. г. осликао Мојсеј Суботић из Мартинаца. У западном делу 
наоса је хорска галерија. 
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Моловин 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1801. г. 
СГШ: 45.18248, ИГД: 19.31299 
https://vojvodina.travel/srpska-pravoslavna-crkva-svetog-arhangela-gavrila-molovin/  
 
Подигнута је на месту старије цркве која се помиње у извештају Карловачке 
епархије из 1756. г. Сликана декорација иконостасне преграде израђена је 1772. г. 
за цркву у Товаришеву, рад је Јована Четиревића Грабанова, из Грабова код 
Охрида. Иконостас је после Другог светског рата оскрнављен, а пре неколико 
година са њега су украдене две иконе. 
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Моровић 
Црква рођења Пресвете Богородице 
Подигнута 1846. г. 
СГШ: 45.00810, ИГД: 19.21832  
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Српска_православна_црква_Свете_Богородице_у_Моровићу  
 
Садашња црква заменила је стару од плетара, покривену шиндром. Више пута је 
страдала током Другог светског рата, али је потпуно обновљена. Иконостас се 
састоји од мање преграде пренете из старије цркве и делова додатих ради прила-
гођавања новом простору. На старом делу иконе је осликао руски сликар Василије 
Романович уз помоћ ученика Мојсеја Суботића. 
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Morović 
Crkva Svetog Roka 
Podignuta 1826. g. 
SGŠ: 45.00943, IGD: 19.21593 
http://svetistemorovic.weebly.com/crkva-svroka-hodo269asnika.html  
 
Prva crkva Svetog Roka sagrađena je od drveta 1699. g. Župu su do 1761. g. i dolaska 
svetovnog župnika Petra Starešinića držali kaluđeri iz reda Svetoga Franje. Godine 
1825. je započeta, a sledeće završena nova crkva. Toranj je 1828. g. podignut za još 
osam i po metara, a 1844. g. je dobio i sat koji je napravio Benedikt Miller iz Apatina. 
Bačvar Adam Steiner je 1866. g. crkvi kupio orgulje, a 1902. g. pred crkvom je podignuta 
Kalvarija. 
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Morović 
Crkva Uznesenja Blažene djev. Marije 
Podignuta u XIII veku 
SGŠ: 45.01722, IGD: 19.22779 
http://svetistemorovic.weebly.com/crkva-uznesenja-bla382ene-djevice-marije.html  
 
Ne zna se tačnо ni ko je ni kada је podigao crkvu, a današnji izgled je rezultat mnogih 
prepravljanja i obnavljanja. Sadrži i elemente romantizma i gotike, pa je sigurno 
starija od prvog sačuvanog pomena iz XVII veka. Bila je sedište marijanskog svetilišta, 
mesto hodočašća iz celog regiona. Nedavno je ponovo dobila isti status. 
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Нерадин 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1732. г. 
СГШ: 45.11708, ИГД: 19.89702, https://vojvodina.travel/crkva-sv-nikole-neradin/  
 
Олтарску преграду ранобарокног стила резбарио је непознати мајстор друге 
половине XVIII века. Иконе се приписују новосадском сликару Василију Остојићу 
(осликао их је у стилу свог украјинског учитеља Јова Василијевича) и његовом 
помоћнику Јовану Поповићу, а натписом су датиране у 1760. годину. Пар целивају-
ћих празничних икона радио је мајстор Јефрем Исаиловић 1778. године.  
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Нештин 
Црква Светих Козме и Дамјана 
Подигнута 1759. г. 
СГШ: 45.22692, ИГД: 19.44757 
https://sr.m.wikipedia.org/sr-ec/Српска_православна_црква_у_Нештину  
 
Иконостас је резбарио Марко Гавриловић са сином Арсенијем Марковићем 1772. г. 
Осликао га је, заједно са неколико одвојених икона, Теодор Крачун 1773. г. Чудо-
творна икона са Богородичиног трона из 1724. г. дело је јереја Рафаила Милорадо-
вића. Забележено је да је икона проплакала 8. септембра 1753.г. и да је точила сузе 
четири дана, што се поновило и следеће јесени. Три иконе из 1741. г, рад Станоја 
Поповића, потичу са иконостаса старе нештинске цркве. Певничке иконе и северне 
двери, као и празничне иконе, сликао је Стефан Гавриловић 1800. г. 
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Neštin 
Kapela Svete Ane 
Podignuta 1830. g. 
SGŠ: 45.22565, IGD: 19.45062, https://www.croinfo.rs/crkva-sv-ane-u-nestinu/  
 
Smeštena na vrlo lepom mestu, na bregu. Iako je veličine crkve, ima status kapele jer u 
Neštinu ne postoji župa. Do raspada Jugoslavije bila je deo župe Ilok i opsluživali su je 
franjevci iz tog grada. Od 1998. g. deo je župe Čerević. Tokom devedesetih godina proš-
log veka stradala je nekoliko puta. Poslednji put je stradala 2011. g, ali je obnovljena. 
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Никинци 
Црква Вазнесења Господњег 
Подигнута 1992. г. 
СГШ: 44.85000, ИГД: 19.81636 
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Вазнесења_Господњег_у_Никинцима  
 
Црква је стара преко 30 година, али и данас изгледа као нова. 
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Nikinci 
Crkva Svetog Antuna Padovanskog 
Podignuta 1973. g. 
SGŠ: 44.84930, IGD: 19.82331  
http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A15005/Crkva-sv-Antuna-Padovanskog/  
 
Sadašnja crkva je četvrta po redu, istog imena i na istom mestu. Prve dve, iz 1750. g. i 
iz 1802. g. bile su drvene, a prva od čvrstog materijala sazidana je u periodu od 1842. 
do 1852. g. Ta crkva je po kazivanju A. Dujića i D. Španovića srušena krajem Drugog 
svetskog rata u bombardovanju. Sadašnja crkva je podignuta 1973. g. Tokom nesrećnih 
devedesetih godina u dvorište crkve dva puta je bačena bomba. 
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Nikinci 
Kalvinistička (Reformatska) crkva  
Podignuta oko 1900. g. 
SGŠ: 44.85198, IGD: 19.82314, http://rtvcentarsrem.rs/nikinci-spomen-ploca-na-poklon/  
 
Neobično je da ovo nije prava crkve jer postoji samo toranj uz običnu kuću. Danas 
crkva nema vernika, ali se jednom mesečno u crkvi održava misa na mađarskom za 
malobrojne Mađare u selu. Prostorije koristi mađarski KUD „Petefi Šandor“. 
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Нова Пазова 
Црква преподобног Сисоја Великог 
Освећена 1945. г. 
СГШ: 44.94393, ИГД: 20.21865  
https://turizampazova.rs/hram-prepodobnog-sisoja-velikog-nova-pazova/  
 
Први је православни богослужбени простор у граду и два пута је мењао име. На 
Божић 1945. г. простор у згради која је некад припадала Евангеличкој цркви, освећен 
је као капела, посвећена Силаску Светог Духа на апостоле. Након изградње нове 
цркве у Новој Пазови, такође посвећене Силаску Светог Духа, 31. августа 2000. г. 
преименована је и посвећена Преподобној мати Параскеви. Међутим, због подизања 
новог храма Преподобне мати Параскеве, 30. априла 2011. г. стара капела је прео-
браћена у цркву Преподобног Сисоја Великог. 
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Нова Пазова 
Црква Свете Тројице 
Подигнута 1993. г. 
СГШ: 44.93842, ИГД: 20.21976, https://turizampazova.rs/hram-svete-trojice-nova-pazova/  
 
Иконостас који је постављен 1996. године израдили су монаси манастира Жича, а 
2015. г. храм су живописали протомајстор Драган Марунић, магистар Драган 
Станковић и магистар Немања Марунић. Од 2018. г. у храму се налази честица 
моштију Светог Нектарија Егинског. 
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Нова Пазова 
Црква Преподобне мати Параскеве 
Подигнута 2007. г. 
СГШ: 44.94567, ИГД: 20.21797, https://turizampazova.rs/hram-svete-petke-nova-pazova/  
 
Изградња је почела 2004. г. Груби грађевински радови завршени су 2007. г. 
Резбарена иконостасна преграда, дело Слободана Марунића и Милорада Јован-
чића, трошком Видоја Микавице, израђена је 2010. г, а Часна трпеза 2013. г. 
Олтарску преграду и свод олтарске апсиде осликао је иконописац Борислав 
Живковић из Кикинде. У цркви је похрањена риза из Јашија у којој су биле положене 
мошти Свете Петке. 
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Нова Пазова 
Капела Васкрсења Господњег 
Подигнута 1999. г. 
СГШ: 44.94805, ИГД: 20.20267, https://turizampazova.rs/kapela-vaskrsenja-gospodnjeg/  
 
Док торањ није био дозидан, звона су се налазила у таванском простору, изнад олтарске 
апсиде. Капелу је пројектовао Душан Бобац, унутрашњост капеле осликао је Драган 
Марунић 2016. г. Двери је израдио Слободан Марунић из Батајнице 2018. г. 
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Нови Бановци 
Црква Светог Василија Острошког 
Подигнута 1998. г. 
СГШ: 44.95675, ИГД: 20.28221 
https://turizampazova.rs/hram-svetog-vasilija-ostroskog-novi-banovci/  
 
Освећење темеља извршено је 28. августа 1992. г, а храм је подигнут по нацртима 
архитекте Милета Зеца и грађевинског инжењера Марка Бабића. Црквена звона су 
освећена и постављена 29. марта 1998. г. Дана 16. септембра постављен је крст на 
звонику и главној куполи храма. Иконостас са певницама је израдио Милован 
Булатовић, а осликао Раде Сарић. Живопис је извео Михајло Ђембер. 
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Novi Banovci 
Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije 
Podignuta 1776. g. 
SGŠ: 44.95480, IGD: 20.28553 
https://turizampazova.rs/rimokatolicka-crkva-rodenja-blazene-djevice-marije-novi-banovci/  
 

Sagrađena je pod pokroviteljstvom austrijske carice Marije Terezije. Jedna je od 
najstarijih rimokatoličkih crkava u Sremu. Oltar koji je rađen od drveta sa kipovima 
roditelja Majke Božje, svetim Joakimom i Anom i samom Marijom, i manji oltar, i kip 
svetoga Roka, i kip Isusa, i 14 postaja križnoga puta, svi su iz vremena gradnje crkve. 
Crkvene orgulje je izradio Antonin Mölera iz Kutne Hore 1910. g. Crkva i predmeti u 
njoj, kao i orgulje, znatno su oštećeni kada je 1992. g. crkva minirana. Do sada je samo 
delimično obnovljena. 
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Нови Карловци (Сасе) 
Црква Сретења Господњег 
Подигнута 1796. г. 
СГШ: 45.08103, ИГД: 20.17733 
https://vojvodina.travel/pravoslavna-crkva-svetog-sretenja-gospodnjeg-novi-karlovci/  
 
Пре ове цркве постојала је дрвена црква Светог Климента саграђена 1756. г. из које 
је сачуван епископски престо са иконом Христа. Иконостас резбара Марка 
Вујатовића је настао у периоду од 1818. до 1832. г, а осликао га је, као и икону на 
архиепископском престолу, Георгије Бакаловић. Крајем XIX века незапамћено 
невреме срушило је торањ, а нови је подигнут 1901. г. Немци су га минирали 1943. г, 
али су са торња пала само звона. Нова звона су подигнута 1956. г. 
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Нови Лединци 
Црква Свете Тројице 
Подигнута 1999. г. 
СГШ: 45.20925, ИГД: 19.80336, https://www.orthphoto.net/photo.php?id=5255&id_jezyk=3  
 
Село је настало после Другог светског рата и прва црква у њему је подигнута на 
самом крају XX века. У селу је око две хиљаде становника. 
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Нови Сланкамен 
Црква Преображења Господњег 
Подигнута 1910. г. 
СГШ: 45.12731, ИГД: 20.24132 
https://vojvodina.travel/srpska-pravoslavna-crkva-svetog-preobrazenja-novi-slankamen/  
 
Једна од ретких цркава у Срему подигнутих у стилу моравске архитектуре. Грађена 
је по пројекту Гојка Дамјановића. Изнад врата, под стаклом, налази се сцена 
Преображења Христа, изнад ње велика камена розета, а са обе стране још по једна 
мања. Иконостас осредњег квалитета дело је непознатог мајстора. Источно од цркве 
је подигнут високи звоник модерног изгледа. У Летопису цркве се могу наћи сви 
подаци о њеном грађењу. 
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Novi Slankamen 
Crkva Svetog Mihovila Arhangela 
Podignuta 1962. g. 
SGŠ: 45.12432, IGD: 20.23663 
https://vojvodina.travel/rimokatolicka-crkva-svetog-mihajla-arhandjela-novi-slankamen/  
 
U unutrašnjosti crkve dominiraju tri oltara i hor na istoku. Veoma vredno zidno 
slikarstvo rad je više umetnika iz druge polovine XIX veka. Zidne slike glavnog broda 
slikao je zagrebački slikar Marko Antonini 1899. g. Sliku Sv. Mihovil ubija Satanu u 
glavnom oltaru, naslikao je mađarski slikar Imra Vizkeletiy 1862. g. Sliku Susret 
Bogorodice i Jelisavete u bočnom desnom oltaru, radio je nepoznati slikar druge 
polovine XIX veka. 
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Обреж 
Црква Преображења Господњег 
Подигнута 1749. г. 
СГШ: 44.73460, ИГД: 19.97092, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1172  
 
Црква је узане и издужене основе са касније дозиданим барокним звоником. 
Раскошни иконостас који је остварење вештог, анонимног мајстора, краси барокна 
и рококо резбарија која уоквирује изузетне слике Јакова Орфелина из 1778. г. 
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Огар 
Црква преноса моштију Св. Николе 
Подигнута 1747. г. 
СГШ: 44.79241, ИГД: 19.94657, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Огар  
 
Почетком XVIII века постојала је црква од плетера покривена даском на чијем 
месту је 1747. г. саграђена нова. Приликом повлачења 1944. г. Немци су минирали 
цркву. Обновљена је одмах по завршетку рата 1945. г. У цркви се још чувају делови 
старог иконостаса. Нови иконостас урађен 1979. г. Делимично je осликана 1983. г. 
Последња обнова је урађена 2020. г. 
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Павловци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 2014. г. 
СГШ: 45.05176 ИГД: 19.78728, https://vojvodina.travel/crkva-svetog-nikole-pavlovci/  
 
На месту данашње цркве постојао је храм из 1797. г. посвећен истом свецу. До теме-
ља је срушен у Другом светском рату, а на тим темељима 2007. г. су започети, а 
2014. г. завршени радови на новој цркви. 
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Парагово 
Црква Св. великомученице Марине 
Подигнута 2004. г. 
СГШ: 45.19655, ИГД: 19.84108, https://hramognjenemarije.org  
 
Камен темељац нове парохијалне цркве Огњене Марије постављен је 2004. г. Већ 
следеће године су у њој почеле да се одржавају службе. 
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Петроварадин 
Црква Светог апостола Павла 
Подигнута 1922. г.  
СГШ: 45.25600, ИГД: 19.86352, https://hramsvetogapostolapavla.com  
 
Црква се налази у оквиру војне болнице, где је још у другој половини XVIII века 
постојала капела. Године 1895. је освећена и посвећена српској светитељки Светој 
Мајци Ангелини. После уједињења, 1922. г. саграђена је данашња црква за потребе 
пука војске Краљевине СХС. Освештана је 14. јула 1926. г. уочи Светих Врачева. 
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Петроварадин 
Црква Преподобне мати Параскеве 
Подигнута 2003. г. 
СГШ: 45.24905, ИГД: 19.87771, https://vojvodina.travel/hram-svete-petke-petrovaradin/  
 
Прво је подигнута мала дрвена црква освештана 2003. г. да би 2012. г. био завршен 
храм, чију је изградњу помогла влада Азербејџана. 
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Петроварадин 
Црква Покрова Пресв. Богородице 
Подигнута 1937. (2015) г. 
СГШ: 45.25215, ИГД: 19.87075 
https://sr.wikipedia.org/wiki/Црква_Покрова_Пресвете_Богородице_у_Петроварадину  
 
Црква је адаптирана старокатоличка богомоља, настала 1937. г. променом намене 
трговинског објекта. После Другог светског рата старокатоличка заједница се 
полако осипала и црква је запуштена. Након покушаја из 2004. г. да цркву зајед-
нички користе Српска православна и Старокаталочка црква, 2007. г. је договором, 
пошто је петроварадинска жупа Старокатоличке цркве одлучила да се укључи у 
оквире канонског православља, она дата на старање манастиру Чокешина. Године 
2015. црква је потпуно обновљена а освештао је сремски епископ Василије. 
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Петроварадин 
Капела Св. великомученика Георгија 
Подигнута 2005. г. 
СГШ: 45.24632, ИГД: 19.88155, https://svetigeorgije.co.rs/usluga/  
 
Капелу, како пише на плочи постављеној на њој, „…подарује свом народу Петровић 
Александра уника Миросављевић Косте из Новог Сада, љета господњег 2005“. Капела 
се налази у дворишту Дома за старе особе "Свети Георгије" у Петроварадину и 
приступ јој је ограничен. Службе се редовно одржавају суботом и недељом само за 
станаре дома. 
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Петроварадин 
Црква Светог исповедника Варнаве 
Подигнута 2018. г. 
СГШ: 45.23187, ИГД: 19.88884  
https://www.facebook.com/Храм-Светог-Варнаве-Исповедника-517181038795291  
 
Црква Светог исповедника Варнаве Беочинског подигнута је и освештана 2018. г. У 
њој се службе редовно одвијају иако још увек није завршена. 
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Petrovaradin 
Crkva Gospe Snježne na Tekijama 
Podignuta 1881. g. 
SGŠ: 45.22825, IGD: 19.89651, http://www.tekije.com  
 
Pošto što su Turci 1687. g. napustili ovaj deo Srema, isusovci su tursku džamiju u Tekiji 
na ovom mestu, pretvorili u crkvicu posvećenu Bezgrješnom začeću Blažene Djevice 
Marije. Nakon velike pobede Austrijanaca nad Turcima 1716. g. u blizini crkvice (na 
dan Snježne Gospe), u uverenju da im je devica Marija pomogla u pobedi, gradi se 
nova crkva koja je mnogo puta dograđivana i proširivana. Konačan izgled dobila je 
1881. g. Tada je izgrađena sadašnja crkva u neogotičkom stilu. Danas je to svetilište 
Gospe Tekijske. 
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Petrovaradin 
Crkva Svetog Jurja 
Podignuta 1701. g. 
SGŠ: 45.25393, IGD: 19.86236, https://hr.wikipedia.org/wiki/Crkva_sv._Jurja_u_Petrovaradinu 
 
Crkva je počela da se zida po dolasku isusovaca u Petrovaradin, nakon isterivanja 
Turaka 1687. g. Zna se da je crkva bila uglavnom završena već 1701. g. kada je u njoj 
svečano proslavljeno Ignacijevo, 31. jula, ali je posvećena 20. maja 1714. g. Uz crkvu 
je podignut samostan koji odavno nije aktivan i u njemu je danas rezidencija sremskog 
biskupa. U crkvi je 16. oktobra 1801. g. kršten hrvatski ban Josip Jelačić. 
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Petrovaradin 
Crkva Uzvišenja Svetog križa 
Podignuta 1812. g. 
SGŠ: 45.25537, IGD: 19.87201 
https://vojvodina.travel/rimokatolicka-crkva-svetog-kriza-petrovaradin/  
 
Godine 1777. osnovana je župa Uzvišenja Sv. Križa sa malom crkvom, a nova, sadašnja 
župna crkva, podignuta je na istom mestu 1812. g. Na crkvi, levo i desno od ulaza, 
nalaze se dva kipa Sv. Jeronima, postavljena 1925. g. 
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Petrovaradin 
Crkva svetog Roka 
Podignuta 1808. g. 
SGŠ: 45.23555, IGD: 19.88779 
https://vojvodina.travel/rimokatolicka-zupna-crkva-svetog-roka-petrovaradin/  
 
Celokupna dokumentacija o ranoj istoriji ove crkve izgorela je u Mađarskoj revoluciji 
1849. godine tokom sukoba mađarskih revolucionara i odreda Srba i Hrvata kojima je 
komandovao Josip Jelačić.  
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Петровчић 
Црква Рођења Св. Јована Крститеља 
Подигнута 1845. г. 
СГШ: 44.79424, ИГД: 20.14581  
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Светог_Јована_Претече_у_Петровчићу  
 
Црква је саграђена на месту средњовековне цркве са некрополом за коју су 
археолошка ископавања показала да је настала у XII или почетком XIII века. У 
питању је црква брвнара, или црква од плетера, са кровом од тегула са неког 
римског налазишта. Ово је најстарији ископани црквени објекат у Срему. Иконостас 
је 1905. г. израдила радионица Николе Ивковића из Новог Сада, а живопис цркве 
израдио је непознати аутор. 
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Пећинци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1775. г. 
СГШ: 44.90864, ИГД: 19.96559, http://www.pecinci.org/lokalna_zajednica/hramovi.37.html  
 
Ово је четврта по реду црква у Пећинцима, а друга на овом месту: 1720. г. саграђена 
је прва од плетера, покривена трском, 1734. г. друга од балвана и плетера, са кровом 
од рогозине, а на месту данашње је 1766. г. сазидана црква са темељима од цигле, 
зидовима од плетера и блата и кровом од даске. Од 1770. до 1775. г. сазидана је 
данашња, са звоником дозиданим 1810. г. Зидне слике и иконостас осликао је од 
1838. до 1843. г. Павле Чортановић, а данашњи је дело Николе Ивковића из 1934. г, 
док су рестаурацију и досликавање урадили Душан Стевановић и Милош Остојић 
током 2012. и 2013. г. 
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Пећинци 
Капела Светих жена Миросница 
Подигнута 2010. г. 
СГШ: 44.91340, ИГД: 19.96025 https://www.pecinci.org/lokalna_zajednica/hramovi.37.html  
 
Ову гробљанску капелу пројектовала је архитекта Јелена Масникосић, а мали 
иконостас у византијском стилу, постављен августа 2011. г, осликао је академски 
сликар Милош Остојић из Шида. Свете жене Мироносице (Марија Магдалена, 
Марија, мајка Јакова, Марија Клеопова, Марта из Бетаније, Марија из Бетаније, 
Јоана, Салома и Сузана) дошле су на гроб Христа како би тамјаном (миром) 
обредно помазале његово тело, али су гроб васкрслог Христа затекле празан. 
Прослављају се друге недеље након Ускрса. 
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Платичево 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1778. г. 
СГШ: 44.82027, ИГД: 19.79450, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1190  
 
Резбарија иконостаса дело је непознатог мајстора са краја XVIII или почетка XIX 
века, док су иконе из 1802. г. дело Стефана Гавриловића и брата му Илије, златара. 
Ентеријер је скоро потпуно оригиналан и јединствена је стилска целина. 
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Platičevo 
Crkva Kraljice svete Krunice 
Podignuta 1972. g. 
SGŠ: 44.82573, IGD: 19.79587 
http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A27123/Obnova,-na-zadovoljstvo-zupljana/  
 
Ova crkva pripada župi u Nikincima. Posle oluje koja je odnela krov i oštetila crkvu, 
preduzeti su opsežni radovi na popravci i izradi novog krova. 
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Попинци 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1777. г. 
СГШ: 44.92809 ИГД: 20.00657, http://www.pecinci.org/lokalna_zajednica/hramovi.37.html  
 
Као и у већини сремских села, није једина црква која је више пута подизана на истом 
месту. Прва из 1724. г. од плетера, покривена шиндром, са једним звоном и трпезом 
од камена, била је посвећена Св. оцу Николају Мирликијском. Друга од дрвета из 
1751. г. истог посвећења, имала је ограђену порту. Данашња је циглом грађена 
између 1773. и 1777. г. и посвећена је Сабору Светог Архангела Гаврила. Иконостас 
је 1872. г. осликао Никола Петровић. 
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Прогар 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1799. г. 
СГШ: 44.71446, ИГД: 20.16159 
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Светог_Арханђела_Гаврила_у_Прогару  
 
Црква у духу класицизма са елементима барока саграђена је на месту старијег храма 
из прве половине XVIII века. На њеној изградњи радио је Маурицијус Рабл, зидарски 
мајстор из Земуна. У току Другог светског рата Немци су је минирали и тада је 
уништен и класицистички иконостас са иконама. Сачуване су само две иконе из прве 
половине XIX века. Фреска из 1911. г. рад Васе Поморишца, знатно је оштећена. 
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Прхово 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1780. г. 
СГШ: 44.88200, ИГД: 20.00915, http://www.pecinci.org/lokalna_zajednica/hramovi.37.html  
 
И ова црква је подизана три пута: 1730. г. мала црква од храстових брвана, 1758. г. 
црква од дрвета, покривена даском, са ограђеном портом, а од 1775. до 1780. г. сази-
дана је данашња. Сачуване су четири престоне иконе са иконостаса из друге цркве и 
приписују се Димитрију Бачевићу. Данас се налазе у Галерији Матице Српске у Но-
вом Саду. Иконостас садашње цркве дрворезбарио је од 1832. до 1841. г. Павле Бош-
њаковић, осликао га је Георгије Бојер, а позлатио Димитрије Ђурковић. Торањ је сру-
шен током Другог светског рата, а обновљен је 1988. г. али не у оригиналном изгледу. 
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Путинци 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1840. г. 
СГШ: 44.99208, ИГД: 19.97229, https://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com
_content&view=article&id=7024:2015-07-15-07-40-09&catid=204:news&lang=en&Itemid=66  
 
Црква је недавно реконструисана. Уређена је и порта у којој је мали воћњак. Ограду 
око ње, како пише на табли на капији, подигли су о свом трошку трговац Никола П. 
Савковић и ратари Антоније Јовић, Давид Лазаревић и Живан Пајковић.  
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Putinci 
Crkva Svetog Ivana Nepomuka 
Podignuta 1900. g. 
SGŠ: 44.99275, IGD: 19.97211 
https://bs.wikipedia.org/wiki/Crkva_svetog_Ivana_Nepomuka_u_Putincima  
 
Župa Putinci je osnovana 1845. g, a crkva je podignuta 1900. g. Poznata i kao Švapska 
crkva, izgrađena je u neogotičkom stilu sa elementima romanike. Danas je potpuno 
zapuštena. Godine 1952. g. obnovljena je fasada, ali od tada niko ne vodi računa o njoj. 
Za zidne slike se ne može se reći da su freske ali su prilično očuvane. 
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Раковац 
Рушевине самостана Домбо 
Подигнут у средњем веку 
СГШ: 45.20540, ИГД: 19.76652, https://www.npfruskagora.co.rs/cir/samostan-dombo/  
 
Самостан се први пут спомиње у документима из 1237. г. у оснивачкој повељи цис-
терцитске опатије која је након татарске најезде пресељена у Петроварадин. Домбо 
се наводи као суседски посед, што значи да је тада већ постојао. Постоје и тврдње да 
је Домбо основан на ходочасничком путу који је водио према Јерусалиму, значи, пре 
Првог крсташког рата. Могуће је да је имао неке везе и са правосалавном црквом јер 
је био посвећен светом Ђорђу, омиљеном свецу у православној цркви. То поткрепљује 
и пронађена кујунџијска радионица из XII века, у којој су израђиване мале иконице 
од бронзе у византијском стилу (пронађено их је 17). Када је самостан први пут 
споменут у некој повељи припадао је бенедиктинцима. Године 1473. претворен је у 
утврђење за одбрану од Турака у чије је руке пао 1525. г. По протеривању Турака је 
срушен. У зидове цркве манастира Раковац уграђени су камени орнаменти из Домба. 
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Раковац 
Испосница Исаије Париводског 
Подигнута пре 1771. г. 
СГШ: 45.18111, ИГД: 19.79062, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Раковачка_испосница  
 
Ово је једина испосница не само у Срему, већ и у Војводини и заштићени је споменик 
културе. Саградили су је монаси из Раковачког манастира у XVIII веку, пре 1771. г, 
јер најстарији уклесани запис у њој потиче из те године. Уклесао га је монах Исаија 
Париводски, по коме је и добила име. У стени је исклесана мала капела, а станиште 
монаха (данас у рушевинама) било је призидано уз стену испред капеле. 
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Ривица 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1734. г. 
СГШ: 45.08903, ИГД: 19.83502 
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Светог_великомученика_Георгија_у_Ривици/ 
 
Током Другог светског рата црква је тешко оштећена. Обновљена је и живописана 
1972. г, а комплетно је реконструисана 2004. г. 
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Ривица 
Црква Светог пророка Илије 
Подигнута 2014. г. 
СГШ: 45.08297, ИГД: 19.84032  
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Светог_пророка_Илије_у_Ривици/  
 
Нова парохијска црква на сеоском гробљу.  
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Рума 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1758. г. 
СГШ: 45.01176, ИГД: 19.83029, https://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_
content&view=article&id=117:2009-03-17-09-30-53&catid=109:2009-03-17-09-20-28&lang=en&Itemid=147  
 
Црква у Руми је постојала вероватно још у XVI веку. Године 1566. помињу се три 
свештеника. На њеном месту, у Старој Руми, подигнута је 1758. г. садашња црква. 
Богато резбарени вишеспратни иконостас рад је Георгија Девића из 1847. г, а зидно 
сликарство је дело новосађанина Павла Чортановића. Богородицу са малим Хрис-
том на Богородичином престолу осликао је Павле Симић 1850. г. 
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Рума 
Црква Вазнесења Господњег 
Подигнута 1761. г. 
СГШ: 45.00547, ИГД: 19.82792, https://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_
content&view=article&id=117:2009-03-17-09-30-53&catid=109:2009-03-17-09-20-28&lang=en&Itemid=147  
 
Са настајањем Нове Руме њени православни становници користили су цркву Св. 
Николе у Старој Руми која је постала претесна. Зато се указала потреба за градњом 
још једне цркве. У почетку је било проблема, јер је за место нове цркве одабрано 
старо и пусто православно гробље, али је царица Марија Терезија ипак дала дозволу 
за градњу данашње Вазнесенске цркве. Завршена је 1761. године. Иконостас је дело 
познатог сликара Стефана Тенецког. 
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Рума 
Црква силаска Светог Духа 
Подигнута 1844. г. 
СГШ: 45.00822, ИГД: 19.82479, https://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_
content&view=article&id=117:2009-03-17-09-30-53&catid=109:2009-03-17-09-20-28&lang=en&Itemid=147  
 
На месту старе дрвене цркве која се помиње још 1750. године, по пројекту Матијаса 
Фрелиха из Новог Сада, а трудом трговаца Цинцара, 1836. г. је започета, а 1844. г. 
под кров стављена нова црква. Зато је позната и као Грчка црква. Услед недостатка 
средстава радови на изградњи су стали, па је иконостас Георгија Девића, 1851. г. 
постављен у недовршену цркву. Радови су настављени тек 1903. године према 
пројекту загребачког архитекте Хермана Болеа, захваљујући прилогу трговца Васе 
Максимовића, чија је капела призидана уз олтар, испод којег је крипта у којој је 
сахрањен. Иконостас је осликао Урош Предић. 
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Рума 
Црква сабора Српских Светитеља 
Подигнута 2011. г. 
СГШ: 45.01329, ИГД: 19.79933, https://hramruma.wordpress.com/  
 
Изградња цркве је започела 2007. г. на иницијативу грађана. Године 2011. у цркви је 
била служена прва литургија и од тада је у богослужбеној употреби. 
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Рума, Геронтолошки центар „Срем“ 
Капела Светог Василија Острошког 
Подигнута крајем XX века 
СГШ: 45.02003 ИГД: 19.81714  
https://gcsrem.co.rs/liturgija-povodom-obelezavanja-slave-ustanove-sv-vasilija-ostroskog  
 
Капела је саграђена у оквиру Геронтолошког центра искључиво за потребе кори-
сника. Током пандемије Covid-19, није јој било могуће ни прићи уколико нисте 
корисник центра или ако нисте неком дошли у посету. 
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361



Рума - Борковац 
Храм Пресвете Богородице 
Млекопитатељнице 
У изградњи 
СГШ: 45.03236, ИГД: 19.81960, https://www.mlekopitateljnica.rs/  

 
Земљиште на којем ће бити изграђена црква освећено је 15. јула 2021. г, а градња је 
започела непосредно након тога. Испод главног храма гради се и крипта, параклис 
посвећен Преподобном Порфирију Кавсокаливиту. Припрата храма биће посвећена 
Св. Великомученику Георгију. Земљиште и прва средства за градњу храма даривала 
је породица Душана и Марије Драгишић из Руме. До августа 2022. г. подигнут је 
звоник и у њему су постављена звона. 
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Рума 
Капела породице Максимовић 
Подигнута између 1903. и 1905. г. 
СГШ: 45.00822, ИГД: 19.82511, http://www.pzzzsk.rs/izdavastvo/gradja-br-33.html страна 117 

 
Изградња цркве Силаска Светог Духа у Руми, започета 1836. г. Градња је прекинута 
осам година касније до када је стављена под кров. Завршена је тек 1905. г, захваљу-
јући помоћи румског велепоседника и трговца Васе Максимовића. Када му је 1902. г. 
умрла ћерка у 21. години живота, одлучио је да велики део свог иметка усмери на 
завршетак храма који је незавршен годинама пропадао. Услов је био да уз олтар буде 
подигнута његова породична гробница са криптом испод олтара цркве. Посао 
пројектовања, како довршетка цркве, тако и капеле, поверио је Херману Болеу. 
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Рума 
Капела Светог Николе 
Подигнута између 1905. и 1910. г. 
СГШ: 45.00073, ИГД: 19.82724, http://www.pzzzsk.rs/izdavastvo/gradja-br-33.html страна 117 

 
Капела је изграђена на Православном гробљу у Руми као породична гробница 
трговца Јована Ђуричића Биорца. Једна је од пет капела које је у Руми пројектовао 
Херман Боле, чија је поћерка живела у Руми, јер је била удата за румског адвоката 
др Гвида Соретића.  
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Ruma 
Crkva uzvišenja Svetog Križa 
Podignuta 1813. g. 
SGŠ: 45.00777, IGD: 19.82357, https://kacruma.weebly.com/povijest.html  
 
Zalaganjem naslednika barona Marka Pejačevića, osnivača grada, 1813. g. izgrađena je 
nova crkva na mestu stare drvene crkve. Predstavu Uzvišenja Svetog križa na glavnom 
oltaru uradio je Vinsens Dojčer. Bogorodica Imakulata i Sveti Ivan Nepomuk su radovi 
nepoznatih autora, dok je oslikavanje Svetog Vendalina delo Konstantina Pantelića, a 
Blagovesti su delo mađarskog umetnika Peškija. Posebno obeležje crkve su orgulje 
kupljene u Beču, pet godina pre završetka gradnje, a koje danas nisu u funkciji. 
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Ruma 
Kapela Žalosne Gospe  
Podignuta 1901. g. 
SGŠ: 45.00094, IGD: 19.82562 
http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A28346/Svjedoci-bogate-povijesti--cekaju-svoju-obnovu/  
 
Kapela se nalazi na starom groblju, a izgradila ju je Magdalena Fritz, koja je u kapeli i 
sahranjena 1903. g. Ispred kapele je grob njenog muža Josefa Fritza. Godine 1912. 
ispred kapele je izgrađen križni put sa 14 stanica, koji se završavao na krovu kapele 
(Kalvarija), a do kojeg vode stepenice. Danas je kapela u jako lošem stanju, ali katolička 
zajednica u Rumi planira da je obnovi. 
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Ruma 
Kapela porodice Tašner  
Podignuta između 1922. i 1925. g. 
SGŠ: 45.00119, IGD: 19.82421, http://www.pzzzsk.rs/izdavastvo/gradja-br-33.html страна 117 

 
Treća kapela na starom rimokatoličkom groblju. Jedini je objekat koji je Herman Bole 
projektovao u Rumi nakon Prvog svatskog rata, za svog poslovnog partnera, vlasnika 
ciglane Stefana Tašnera. Za razliku od ostalih, izgrađena je u neogotičkom stilu. 
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Ruma 
Kapela Svetog Florijana  
Podignuta 1900. g. 
SGŠ: 45.00143, IGD: 19.82554 
http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A28346/Svjedoci-bogate-povijesti--cekaju-svoju-obnovu/  
 
Ova kapela je samo par desetina metara udaljena od kapele Žalosne Gospe na starom 
groblju. U njoj su sahranjeni grofica Barbara Pejačević i njen muž Karlo Pejačević. 
Projekat za kapelu izradio je Stefan Tašner (čiji se mauzolej nalazi na istom groblju), 
vlasnik ciglane u Rumi. U kapeli je ploča sa imenima članova crkvenog i grobljanskog 
odbora koji su učestvovali u njenoj gradnji. 
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Ruma 
Molitveni dom nazarenskе zajednicе 
Podignut u XX veku 
SGŠ: 45.00662, IGD: 19.82770, https://sr.wikipedia.org/wiki/Хришћанска_назаренска_заједница  

 
Kao ni za molitveni dom u Inđiji, tako ni za ovaj ne postoje dostupne informacije. Zato 
par zanimljivosti o životu ove zajednice: zabavljanja mladih pre braka nije dozvoljeno, 
u brak mogu stupiti samo ako je patner iz iste crkve, među nazarenima nema pušača, 
tokom službe muškarci ne smeju, a žene moraju biti pokrivene glave, ne krste decu, već 
smatraju da je krštenje samostalna odluka odrasle osobe, nemaju ikone. 
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Ruma 
Kapele Vesl i Štajner  
Podignute oko 1920. g. 
SGŠ: 45.02095, IGD: 19.83299, http://www.pzzzsk.rs/izdavastvo/gradja-br-33.html страна 117 

 
Jedina dva objekta jevrejske verske zajednice koje sam otkrio u Sremu. Nalaze se jedna 
do druge na Jevrejskom groblju u Rumi, koje је od Drugog svetskog rata van upotrebe. 
Groblje se relativno slabo održava, pa su i kapele prepuštene zubu vremena. Obe su delo 
Hermana Bolea, projektovane u stilu kasne secesije. Kapela Vesl je izdignuta jer 
poseduje kriptu i na njoj je ispisana godina 5680. po jevrejskom kalendaru (1919-1920). 
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Ruma 
Evanđeoska Crkva 
Podignuta u XX veku 
SGŠ: 45.00005, IGD: 19.81387, http://www.evandjeoskacrkvaurumi.yolasite.com/  
 
„Crkva pripada pentekostnom pokretu i otvorena je za sve ljude, po reči Božjoj - Dom moj zvaće 
se dom molitve za sve narode" - sa sajta crkve. 
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Ruma 
Jehovini svedoci - Dvorana kraljevstva 
Podignuta verovatno u XX veku 
SGŠ: 45.00561, IGD: 19.82120, https://www.jw.org/ 

 
Jehovini svedoci održavaju svoje sastanke dvaput nedeljno (Jevrejima 10:24, 25). Na 
ovim sastancima, koji su otvoreni za javnost, razmatra se Sveto pismo i kako se to što 
piše u njemu može primeniti u svakodnevnom životu. Na sastancima se većinom 
diskutuje, slično diskusiji na školskom času. Sastanci počinju i završavaju se pesmom i 
molitvom. Ne morate biti Jehovin svedok da biste prisustvovali sastancima. Ulaz je 
slobodan i nema sakupljanja priloga ili bilo kakvih obaveza. Ovo je prepričan tekst sa 
web sajta ove zajednice 
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https://www.jw.org/


Свилош 
Црква Ваведења Пресв. Богородице 
Подигнута крајем XVII века 
СГШ: 45.17410, ИГД: 19.58559 
http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_vavedenje_bogorodice_svilos.htm  
 
Проглашена је за споменик културе 2005. године. Изнад врата ка звонику, налази се 
текст који је исписао иконописац у коме се каже да је: „Иконосатас нацртао и 
позлатио 1855. молер Матеј Петровић“ 
 

 
  

  

380

http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_vavedenje_bogorodice_svilos.htm


 
  

  

381



Сибач 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1782. г. 
СГШ: 44.90592, ИГД: 19.93136, http://www.pecinci.org/lokalna_zajednica/hramovi.37.html  
 
За мање од 50 година XVIII века црква је три пута је подизана: 1733. и 1753. године 
од плетара односно дрвета, а између 1780. и 1782. г. подигнута је данашња од камена 
и цигле. Иконостас из 1740. г. je из цркве Св. апостола Петра и Павла у Сремским 
Карловцима, купљен и пренет у Сибач тридесетих година XIX века. Зидне иконе у 
олтару, наосу и на сводовима, извео је 1851. г. Константин Пантелић. 
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Slankamenački Vinogradi 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 1954. g. 
SGŠ: 45.15406, IGD: 20.18480 
https://vojvodina.travel/evangelisticka-crkva-slankamenacki-vinogradi/  
 
Crkva je podignuta za potrebe Slovaka, vernika evangelističke vere. To je jednobrodna 
građevina sa zvonikom visokim 12 m, pokriven limenim krovom. Renovirana je 1971. 
godine, a 2007. godine je urađena fasada, kada je i osveštena. U porti crkve nalazi se 
izložbeni prostor slovačke kulture i tradicije, kao i stari bunar. 
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Сот 
Црква Св. апостола Петра и Павла 
Подигнута 2009. г. 
СГШ: 45.15798, ИГД: 19.31866 
https://www.eparhija-sremska.rs/novosti/osvecenje-crkve-svetih-apostola-petra-i-pavla-u-sotu/  

 
Нова црква подигнута је у центру села, поред пута Шид-Илок. Иконостас цркве је 
пренет из манастира Свете Петке у Беркасову. 
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Sot 
Crkva Svete Katarine 
Podignuta 1747. g. 
SGŠ: 45.15878, IGD: 19.31642 
https://sr.wikipedia.org/wiki/Римокатоличка_црква_Свете_Катарине_у_Соту  

 
Predstava patrona hrama sa točkom, simbolom svetiteljkinog mučeništva, naslikana je 
1747. g. u duhu baroka. Tokom dva i po veka postojanja pretrpela je veliki broj prepravki 
i dogradnji. U porti je, još uvek u izgradnji, jedan od najlepših pastoralnih centara u 
Sremu 
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Софијини извори 
Откривено 2011. г. 
СГШ: 45.14571, ИГД: 19.57931, https://www.dnevnik.rs/magazin/putovanja/zagonetno-mesto-
na-fruskoj-gori-sofijini-izvori-zdenac-lekovite-energije-ili  
 
Упитно је да ли је ово место требало да се нађе у књизи, али како je бар мало повезано 
са темом, ипак је презентовано. Није реч о извору воде, него о извору „лековитог 
магнетног зрачења”. Налази се на раскрсници Пaртизанског пута (Гребенског) и пута 
Свилош – Лежимир. По речима Софије Милановић, која је „открила изворе“ и по 
којој су добили име, ово место поседује „лековита магнетна поља чиме повољно утиче 
на централни нервни систем и лечење разних болести“. Једино треба да се уђе у круг 
поља, затворе очи на 20 минута и препусти „утицају зрачења”. Људи који га посећују 
у знак захвалности каче иконе светаца на дрво унутар поља. С обзиром да се помињу 
и свеци, и цркве, и египатске пирамиде, и моћ, и светлост... све упућује на мистицизам. 
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Сремска Каменица 
Црква рођења Пресвете Богородице 
Подигнута 1744. г. 
СГШ: 45.22368, ИГД: 19.83813  
https://vojvodina.travel/crkva-rodjenja-presvete-bogorodice-sremska-kamenica/  
 
На месту раније цркве Ваведења Богородице, године 1737, ктиторством Живана 
Црногорца, почело је подизање данашње цркве. Од 1744. г. у њој се већ врше црквени 
обреди. Горњи ред иконостаса у дуборезу, израђеног у другој половини XVIII века, 
осликао је Теодор Крачун, неке иконе је сликао Амвросије Јанковић, а осликавање је 
завршио Стефан Гавриловић 1800. г. У цркви је историјски и уметнички вредна икона 
Арханђела Михајла из 1856. г, дело Стеве Тодоровића. Пред њом су се 1903. г. заве-
реници заклели да ће збацити Александра Обреновића. 
 

 
  

  

392

https://vojvodina.travel/crkva-rodjenja-presvete-bogorodice-sremska-kamenica/


 

   

393



Сремска Каменица 
Црква Светог пророка Илије 
Подигнута 2011. г.  
СГШ: 45.22730, ИГД: 19.86202, http://radiossr.net/radiossr/?p=43831  
 
Изградња је почела 2005. г, а завршена 2011. г. Епископ сремски господин Василије 
ју је осветио 14. јуна 2020. г. Храм је задужбина архитекте Милоша Медића.  
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Сремска Каменица, ИКВБВ 
Капела Светог Нектарија Егинског 
Подигнута 1994. г. 
СГШ: 45.21752, ИГД: 19.85592 
http://www.cpsuns.rs/multimedia/dodaci//Eko_Med_%2024-F.pdf (страна 71) 

 
Капела се налази у оквиру Института за кардио-васкуларне болести Војводине, а 
установљена је 1994. г, када ју је 6. јуна осветио епископ сремски господин Василије. 
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Sremska Kamenica 
Crkva Našašće Svetoga križa 
Podignuta 1746. g. 
SGŠ: 45.22360, IGD: 19.84240, https://www.facebook.com/Rimokatoli%C4%8Dka-crkva-
Na%C5%A1a%C5%A1%C4%87e-Svetoga-kri%C5%BEa-Sremska-Kamenica-879879072124500/  
 
U XIX veku crkvu je obnovio i proširio grof Marton Marcibanji. Grof Gvida Karačonjija 
joj je 1869. g. poklonio orgulje, a u tornju je imala četiri zvona različite veličine. U kripti 
ispod crkve počivaju tela Gvida Karačonjija, grofice Marije rođene Marcibanji i grofice 
Gvidobaldine Karačonji. Crkva je obnavljana 1914. godine, kao i pre nekoliko godina. 
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Сремска Митровица 
Саборна црква Светог Димитрија  
Подигнута 1794. г. 
СГШ: 44.96766, ИГД: 19.60669, http://tosmomi.rs/turisticka-ponuda/manastiri-i-crkve 
 
Када је подигнута (средствима православних верника), црква је била посвећена Св. 
Стефану, а тек од недавно је посвећена заштитнику града Св. великомученику Дими-
трију. Дрворезбарске радове је 1810. г. извео Марко Вујатовић из Сремских Карло-
ваца, а само неколико година касније иконостас је осликао Арса Теодоровић. На 
иконостасу се посебно истиче икона Светог Иринеја и сцена његовог погубљења. 
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Сремска Митровица 
Црква Светог Стефана  
Подигнута почетком XVII века 
СГШ: 44.96888, ИГД: 19.60222, http://tosmomi.rs/turisticka-ponuda/manastiri-i-crkve 
 
Мештани је зову Мала црква. Редак је пример грађевине у Срему из периода турске 
владавине. Тек након одласка Турака додати су апсида и звоник, а данашњи изглед је 
из осме деценије XVIII века. Иконостас је богато изрезбарен и изузетне је уметничке 
и историјске вредности. У другој половини XVIII века израдили су га неки мајстори са 
југа, вероватно са Свете Горе. Одмах по настанку, осликао га је Теодор Крачун. 
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Сремска Митровица 
Црква Св. Кирила и Методија 
Подигнута 2016. г. 
СГШ: 44.96695, ИГД: 19.62636, https://www.facebook.com/hramsvetogkirilaimetodija  
 
Изградња најмлађе цркве у Сремској Митровици је почела 2013. г. Потпуно је 
завршена и освећена дана 13. новембра 2016. г. 
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Сремска Митровица 
Црква Светих Сирмијских мученика 
Подигнута 1999. г. 
СГШ: 44.99115, ИГД: 19.63223  
https://www.facebook.com/Храм-Светих-Сирмијских-мученика-103248014968077/  
 
Градња храма Светих Сирмијских мученика епископа Иринеја и ђакона Димитрија 
започета је 26. августа 1994. године. Од 1999. године почиње богослужење у храму. 
Специфичност цркве је што је грађена у византијском стилу, са високим звоником и 
чак пет звона у њему, што је реткост у Срему.  
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Сремска Митровица 
Храм Светог Јована Богослова 
Подигнута почетком XXI века  
СГШ: 44.98158, ИГД: 19.67313 
http://www.eparhija-sremska.rs/arhijerejska-namesnistva/sremskomitrovacko/  
 
Новоподигнута црква на градском гробљу, у којој се литургија за упокојене одржава 
сваке суботе. 
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409



Сремска Митровица 
Капела Светих Козме и Дамјана 
Подигнута 2005. г.  
СГШ: 44.97310, ИГД: 19.60648, https://www.obsm.rs/obsm/?p=173001  
 
У кругу Опште болнице Сремска Митровица 2005. г. подигнута је ова мала капела за 
потребе болесника и запосланих у болници. У њој се редовно, сваког 14. новембра, 
обележава слава лекара, светаца којима је капела посвећена. 
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Сремска Митровица 
Војни параклис Преноса моштију  
Св. Александра Невског 
Установљен 2015. г.  
СГШ: 44.98635, ИГД: 19.59584, http://radiossr.net/radiossr/?p=24264  
 
Богослужбени простор у оквиру касарне „Бошко Палковљевић Пинки“ изграђен је за 
потребе припадника православне вере у јединицама Прве бригаде Копнене војске у 
гарнизону у Сремској Митровици. Освештан је 10. септембра 2015. г. Фотографија са 
освештења преузета је са сајта СПЦ. 
 

 
  

412

http://radiossr.net/radiossr/?p=24264


Сремска Митровица - КПЗ 
Капела Преподобне мати Параскеве 
и Св. Варнаве Хвостанског 
Подигнута 1893. г. 
СГШ: 44.99126, ИГД: 19.61214 
https://www.saborna-crkva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=359  
 
Капела у оквиру Казнено-поправног завода је најстарији храм у некој затворској уста-
нови на просторима некадашње СФРЈ. Подигнута је 1893. г, а две године касније, када 
је проширен КПЗ, укључена је у састав Завода због верника који су ту били на издржа-
вању казне. После Другог светског рата је сав инвентар изнесен, срушени су иконостас 
и звоник и капела је претворена у биоскопску салу. После скоро шест деценија, 2000. г. 
храм је поново враћен у окриље Цркве. Након три године, покренута је верска настава 
и затвор добија свог духовника. Но, и даље нема уобичајени изглед храма јер се 
простор користи за културне манифестације, а у њој се одржавају и римокатоличка 
богослужења. Фотографија преузета са на интернет сајта дневног листа Политика: 
 https://www.politika.rs/sr/clanak/358891/Hronika/Puzigaca-i-u-zatvoru-zivi-monaski  
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Сремска Митровица 
Капела, маузолеј породице Милекић 
Подигнута 1912. г. 
СГШ: 44.97603, ИГД: 19.59934 
https://www.ozon.rs/vesti/2019/svecano-otkriven-spomenik-ciri-milekicu-prvom-gradonacelniku-mitrovice/  
 
Маузолеј племићке породице Милекић, из које је и први градоначелник града, налази 
се на православном гробљу и данас служи као капела. Непоуздан податак је да је 
посвећана Светој Петки.  
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Сремска Митровица 
Базилика Светог Димитрија 
Подигнута између 427. и 441. г. 
СГШ: 44.96951, ИГД: 19.60928 
https://vojvodina.travel/bazilika-svetog-dimitrija-sremska-mitrovica/  
 
Базилику је изградио префект Леонтије између 426. и 441. г. Префект Леонтије је 
иначе и градитељ истоимене цркве у Солуну. Остаци митровачке базилике су 
откривени 1978. г. По свом унутрашњем распореду црква припада групи „хелени-
стичких” базилика са дужином преко 20 метара и ширином брода око 13 метара. Од 
тробродне основе презентована је само апсида са олтарским делом. У апсиди 
базилике повремено се одржавају службе. 
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Сремска Митровица 
Црква Вазнесења Господњег 
Подигнута 1905. г. 
СГШ: 44.97038, ИГД: 19.61325  
https://zavod.rs/wp-content/uploads/2019/07/Katalog-Sremska-Mitrovica.pdf  
  
Гркокатоличка парохија у Сремској Митровици основана је 1886. године, након што 
је после насељавања Русина из северне Аустрије (данас јужне Пољске и северне 
Словачке), започетог 1848. г. њихов број порастао на преко 300. Изградња цркве је 
започета 1905. г. Једна је од лепших и већих русинских цркава у Срему. Занимљиво 
је да је унутрашњост храма изведена у метрици Шуманове сонате. 
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Сремска Митровица 
Капела покрова Пресв. Богородице 
Подигнута 1936. г. 
СГШ: 44.98244, ИГД: 19.62159 
https://zavod.rs/wp-content/uploads/2019/07/Katalog-Sremska-Mitrovica.pdf  
  
У част 50 година од оснивања гркокатоличке парохије у Сремској Митровици, 1934. 
године је почела изградња капеле на гркокатоличком гробљу. Завршена је и освеш-
тана две године касније.  
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Sremska Mitrovica 
Katedrala Svetog Dimitrija 
Podignuta 1811. g. 
SGŠ: 44.96961, IGD: 19.61150, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1249  
 
Proglašenjem Srijemske biskupije 2008. godine crkva je dobila status katedrale. Odmah 
po izgradnji, 1812 g. oltar je oslikao Arsa Teodorović, ali su početkom XX veka anga-
žovani tirolski majstori koji su zamenili slike u oltaru. Teodorovićeva slika patrona, Sv. 
Dimitrija preneta je tada u Dijacezanski muzej u Đakovu. Uz crkvu je 1827. g. podignut 
Župni dvor. 
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Sremska Mitrovica 
Kapela žalosne Gospe Mitrovačke 
Podignuta 1921. g. 
SGŠ: 44.97037, IGD: 19.62215 
https://ika.hkm.hr/novosti/bdjenje-pred-veliku-gospu-na-kalvariji-u-srijemskoj-mitrovici/  

 
Zanemarena i malo poznata ali i teško pristupačna. Nalazi se na mestu poznatom kao 
Kalvarija, sa Križnim putem ispod nje. Tradicionalno se ispred nje održava bdenje pred 
svetkovinu Uznesenja Blažene Device Marije. 
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Sremska Mitrovica 
Kapela Svetog Roka 
Podignuta 1880. g. 
SGŠ: 44.97632, IGD: 19.62373 
https://vojvodina.travel/rimokatolicka-crkva-svetog-irineja-i-zupni-dvor-sremska-mitrovica/  

 
Nalazi se na katoličkom groblju i do danas služi kao grobljanska kapela. Jednostavne 
je arhitekture, podseća na one u Alpima, a nedavno je renovirana. Pedesetak metara 
od kapele je grobnica – kapela porodice Kohller, podignuta 1936. g. Sada je u dosta 
lošem stanju. 
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Sremska Mitrovica 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta u XX veku 
SGŠ: 44.97441, IGD: 19.60300, https://seavc.rs/zbory/sriem/sriemska-mitrovica/  

 
Slovaci u Sremskoj Mitrovici nemaju crkvu, već ovu kuću koriste kao molitveni dom. 
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Sremska Mitrovica 
Hrišćanska adventistička Crkva 
Podignuta u XX veku 
SGŠ: 44.97326, IGD: 19.60015, https://www.adventisti.net/  
 
Pripadnike ove verske zajednice popularno zovu subotari. Često sprovode dobrotvorne 
humanitarne akcije. 
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Sremska Mitrovica 
Crkva Božja 
Podignuta početkom XXI veka 
SGŠ: 44.97992, IGD: 19.60139, https://www.facebook.com/crkvabozja/  
 
Zvanično sedište ove verske zajednice u Srbiji je u Sremskoj Mitrovici. Zgrada crkve 
je novijeg datuma, tek nedavno je završena. 
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Sremska Mitrovica 
Crkva Isusa Hrista  
Osnovana u XX veku 
SGŠ: 44.96833, IGD: 19.60578, https://www.facebook.com/CrkvaIsusaHristaSrbija/  

 
Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana je zvanično ime ove verske zajednice, 
poznatije kao mormoni. Osnova njihovog verovanja je Mormonova knjiga (dobila ime 
po Mormonu, proroku - istoričaru koji je u IV veku na zlatne ploče sažeo zapise nastale 
od VI veka p.n.e. do IV veka n.e), jedno od svedočanstava o Isusu Hristu koje je 
uporedivo s Biblijom. Nemaju crkve u klasičnom smislu, ali ova kuća je mesto gde se 
okupljaju i mole. 
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Sremska Mitrovica 
Jehovini svedoci - Dvorana kraljevstva 
Podignuta verovatno u XXI veku 
SGŠ: 44.98448, IGD: 19.61339, https://www.jw.org/  

 
O Dvorani kraljevstva u Sremskoj Mitrovici nema nikakvih podataka kao što ih nema 
ni o dvoranama u Batajnici i Rumi. Citat sa stranica sajta ove verske zajednice glasi: 
„Istorija i Biblija - Biblija je jedinstvena knjiga kada je reč o njenom opstanku, prevođenju i 
rasprostranjenosti. Nova otkrića i dalje potvrđuju njenu istorijsku tačnost. Bez obzira na to 
kojoj religiji pripadate, saznaćete da je Biblija knjiga koja se ne može porediti ni sa jednom 
drugom." 
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Sremska Mitrovica 
Molitveni dom nazarenskе zajednicе 
Podignut verovatno u XX veku  
SGŠ: 44.97314, IGD: 19.60936, https://sr.wikipedia.org/wiki/Хришћанска_назаренска_заједница  

 
Treći od četiri molitvena doma nazarenske zajednice u Sremu je ovaj u Sremskoj 
Mitrovici. Ni o njemu nema podataka. Sama zgrada je u dvorištu, iza visokog zida, tako 
da je dostupna samo kapija. 
  

  

  

438

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


   

439



Sremska Mitrovica 
Hristova Crkva Braće 
Podignuta u XX veku  
SGŠ: 44.96619, IGD: 19.60698 
https://www.youtube.com/channel/UCbYcqDkL70zdiBTVH_Cml8A?app=desktop  

 
Hristova Crkva Braće je verovatno najmanja verska zajednica u Srbiji. Prema 
dostupnim podacima ima manje od 100 vernika. Sem podatka da se sedište zajednice 
nalazi u Bačkom Petrovcu, postoje video zapisi propovedi održanih u molitvenom 
domu ove zajednice u Subotici. Navedeni link vodi ka tim snimcima na Youtube kanalu 
ove zajednice. 
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Сремска Рача 
Црква Успења Пресвете Богородице 
Подигнута после Другог светског рата 
СГШ: 44.91899, ИГД: 19.28804 
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Црква_Успења_Пресвете_Богородице_у_Сремској_Рачи  
 
Црква је подигнута у послератном периоду, пошто су претходни храм из 1765. г. 
заједно са селом спалиле 13. СС брдске дивизије Ханџар, током Другог светског рата. 
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Сремски Карловци 
Саборна црква Светог Николе 
Подигнута између 1758. и 1762. г. 
СГШ: 45.20292, ИГД: 19.93426, https://www.sabornacrkvasrem.rs/  
 
Мајстори градитељи ове цркве били су Коста Цинцарин и Немац Јоханес. Године 
1760. зидани су торањ и купола по пројекту Захарија Орфелина. Крајем 1799. г. црква 
је тешко страдала у пожару, а обнова је окончана 1805. г. Уговор за сликање 
иконостаса склопљен је 1780. г. са Теодором Крачуном и Јаковом Орфелином. 
Празничне иконе и двери су Крачунове, док су остале иконе Орфелинов рад. 
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Сремски Карловци 
Црква Ваведења Пресв. Богородице 
Подигнута 1746. г. 
СГШ: 45.20411, ИГД: 19.93053, http://www.eparhija-sremska.rs/manastiri/vavedenje/  
 
Изграђена је на темељима цркве из XVI века. Године 1559. помиње се као метох 
манастира Хиландара. Назива се и Горња црква. Рестауриран барокни иконостас 
израдио је у XVIII веку карловачки иконописац Димитрије Бачевић. У крипти храма 
почивају српски патријарси Георгије Бранковић и Лукијан Богдановић. Године 2016. 
проглашен је за женски манастир, а у плану је изградња конака. 
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447



Сремски Карловци 
Црква Св. апостола Петра и Павла 
Подигнута 1746. г. 
СГШ: 45.20202, ИГД: 19.93602 
http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_petra_i_pavla_sremski_karlovci.htm  
 
Назива се и Доња црква, а први пут се помиње 1599. г. Данашња је изграђена 1719. г. 
на темељима старе. Пред олтаром цркве је 13. октобра 1784. г. хиротонисан Петар 
Петровић Његош, потоњи Свети Петар Цетињски. Честице његових моштију се чувају 
у цркви. Године 1794. слике у припрати је урадио Стефан Гавриловић, а иконостас 
Павле Чортановић. Резбарски радови су из 1828. г. и дело су Марка Вујатовића. 
Иконе и живопис у своду урадио је Димитрије Братоглић 1829. г. У порти је недуго по 
изградњи посађен платан, који је данас под заштитом државе. 
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Сремски Карловци 
Капела Св. Димитрија у 
Патријаршијском двору  
Подигнута између 1892. и 1895. г. 
СГШ: 45.20335, ИГД: 19.93481, http://www.turistickiklub.com/sadrzaj/patrijarsijski-dvor-sremski-karlovci  
 
Дворска капела у некадашњем седишту патријарха, данас епископа сремског, 
настала је када и зграда. Налази се изнад дворишног улаза, на првом спрату. Осликао 
ју је Урош Предић. Није доступна за посете. 
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Сремски Карловци 
Капела Свете Екатарине 
Подигнута почетком ХХ века 
СГШ: 45.20046, ИГД: 19.92763, https://sr.m.wikipedia.org/sr-el/Капела_породице_Николић  
 

Капела на Горњем гробљу на Черату је припадала породици Николић. Изграђена је 
по пројекту архитекте Владимира Николића, а осликао ју је Урош Предић. То је 
спомен грађевина и гробно место Владимира Николића, пројектанта бројних зграда 
широм Војводине (Владичански двор и Гимназија у Новом Саду, Патријаршијски 
двор и Богословија у Сремским Карловцима, Српски дом у Сремској Митровици...). 
Радио је и адаптацију Саборне цркве у Ср. Карловцима и манастира Гргетег. 
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Sremski Karlovci 
Crkva svetog Trojstva 
Podignuta 1768. g. 
SGŠ: 45.20252, IGD: 19.93403 
http://lat.pzzzsk.rs/sremski-karlovci/rimokatolicka-crkva.html  
 
Benediktinska bazilika na čijem mestu je podignuta crkva pominje se još u XVI veku, ali 
je ona za vreme austro-turskih ratova porušena. Gradnja ove današnje je trajala 38 go-
dina, a obnavljana je 1863, 1924, 1956. i 1972. g. Zasvođena je bačvastim svodom i po-
krivena biber crepom. Iznad zapadnog pročelja se uzdiže zvonik sa karakterističnom ba-
roknom kapom. Vrata na crkvi su izrađena u bogatom duborezu. Uz crkvu je Župni dvor. 
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Sremski Karlovci 
Kapela Gospe od mira 
Podignuta 1817. g. 
SGŠ: 45.19750, IGD: 19.94094, https://fruskac.net/rs/istorija/kapela-mira-simbol-gde-se-pisala-istorija  
 
Na mestu gde se nalazila baraka u kojoj je nakon 72 dana pregovora, 24. oktobra, 
1698. g. potpisan Karlovački mir između Turske i Austrije, 1710. g. franjevci su podigli 
drvenu kapelu posvećenu Gospi od mira, a 1817. g. je tu kapelu zamenila ova današnja. 
Kapela ima četiri sata, kao podsetnik na tursko insistiranje na tačnosti početka 
pregovora. Tri sa spoljne strane i jedan unutra, uzidan u kupolu naspram oltara. Kapela 
je aktivna, ali se službe obavljaju samo par puta u godini. 
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Sremski Karlovci 
Kapela Svetog Jakoba apostola 
Podignuta 1913. g. 
SGŠ: 45.19645, IGD: 19.93763 
https://sr.wikipedia.org/wiki/Капела_Св._Јакоба_апостола_у_Сремским_Карловцима 
 

Kapela na Magarčevom bregu je sagrađena kao porodična grobnica porodice Žagar. 
Izvedena je u neogotičkom stilu, raskošnog portala, sa drvenim tornjem, rozetom, 
potkrovnim vencem i dekorativnom plastikom. 
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Сремски Михаљевци 
Црква Светог Јована Богослова 
Подигнута 1828. г. 
СГШ: 44.85913, ИГД: 20.03872, http://www.pecinci.org/lokalna_zajednica/hramovi.37.html  
 
Прва црква сојеница (због мочварног терена) се помиње 1570. г. На суво ју је према 
предању преместио племић Веселковић. У XVIII веку два пута су подизане цркве, 
1740. г. од плетера и даске и од 1750. до 1755. г. од дрвета. Између 1812. и 1816. г. 
подигнута је данашња, чији је иконостас из 1846. г. дело Георгија Девића, a који је 
1855. г. осликао Константин Пантелић. Торањ са сатом је заменио стари 1896. г. Нова 
четири звона постављена су 1906. г. 
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Stara Bingula 
Crkva Svetih Petra i Pavla 
Podignuta 2010. g. 
SGŠ: 45.14354, IGD: 19.48481 
http://www.hrvatskarijec.rs/vijest/6004/Priroda-u-borbi-protiv-pandemije/  
 
Sadašnja crkva sagrađena i blagoslovljena 27. juna 2010. g. je prva crkva podignuta u 
ovom malom i zabačenom selu Srema. Selo ima oko sto stanovnika među kojima je osam 
nacija, pa u crkvu pored katolika dolaze i ostali vernici. 
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Стара Пазова 
Црква Светог пророка Илије 
Подигнута 1828. г. 
СГШ: 44.98573, ИГД: 20.17020 
https://turizampazova.rs/hram-svetog-proroka-ilije-stara-pazova/  
 
Зидање је почело 25. априла 1827 г. Крст је на торањ подигнут 3. јуна 1828. г. Пресе-
љење у нову цркву је извршено 18. новембра 1828. г. Иконостас је постављен 23. јуна, 
а освећен је већ сутрадан 1839. г. Израдио га је Бидхауер (име нечитко), житељ ново-
садски. Резбарију и осликавање је извео Петар Чортановић. Испред цркве је капела 
Водица посвећена истом свецу (https://turizampazova.rs/kapela-vodica-posvecena-sv-iliji-stara-pazova/).  
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Стара Пазова 
Црква покрова Пресв. Богородице 
Подигнута 2007. г. 
СГШ: 44.99056, ИГД: 20.14000  
https://turizampazova.rs/hram-pokrova-presvete-bogorodice-stara-pazova/  
 
Камен темељац положен је на Петровдан 2004. г. Црква је изграђена у византијско- 
-моравском стилу, по нацртима архитекте Милорада Митровића. Дана 28. октобра 
2007. г. је освећена и то је почетак редовних богослужења у њој. Липову иконостасну 
преграду израдио је Симо Будиша, а осликала је Вероника Ђукановић, током 2010. и 
2011. г. Исти дуборезац израдио је певнице, тронове и један део столова. 
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Stara Pazova 
Slovačka evangelistička crkva a.v. 
Podignuta 1771. g. 
SGŠ: 44.98438, IGD: 20.15874 
https://turizampazova.rs/slovacka-evangelicka-crkva-a-v-stara-pazova/  
 
Sveštenik Samuel Španagel održao je prvu službu 25. juna 1770. g, u Selenskom šoru pod 
vedrim nebom, u crkvi koja još nije imala krov. Dolaskom druge grupe Slovaka stara crkva 
je postala tesna, pa su 31. avgusta 1771. g. udareni temelji za novu. Crkva je prezidana 
ciglom 1786. g. Preneto je postojeće zvono ali su kupljena i dva nova. Ovo je najstariji 
objekat ove veroispovesti na Balkanu. Prve orgulje kupljene su 1789. g, a današnje su 
dopremljene iz Pešte 1868. g. Napravio ih je majstor Orsag Šandor. 
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Stara Pazova 
Crkva Presvetog Trojstva  
Podignuta 1910. g. 
SGŠ: 44.98442, IGD: 20.15982 
https://turizampazova.rs/rimokatolicka-filijalna-crkva-svetog-trojstva-stara-pazova/  
 
Kamen temeljac postavljen je 11. jula 1908. g. Crkva je posvećena 20. februara 1910. g. 
Radove je izveo zidarski majstor Josip Cimerman iz Novog Slankamena. Crkva je filijalna 
i svešteničke dužnosti obavlja župnik iz Golubinaca. 
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Stara Pazova 
Hrišćanska adventistička crkva  
Podignuta u XX veku 
SGŠ: 44.98660, IGD: 20.16588, https://www.facebook.com/HACBG/  
 
O ovoj crkvi ne mogu da se pronađu nikakvi podaci. 
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Stara Pazova 
Jehovini svedoci - Dvorana kraljevstva 
Podignuta u XXI veku 
SGŠ: 44.98807, IGD: 20.16095, https://www.jw.org/sr-latn/  
 
Vrlo dobro organizovana zajednica. Sve četiri Dvorane kraljevstva u Sremu su slične i 
verovatno su i podignute u kratkom vremenskom razmaku, imaju istovetne natpise na 
fasadama, a već pomenuti sajt je jedinstven za sve zajednice ove vere u svetu. 
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Stara Pazova 
Molitveni dom nazarenskе zajednicе 
Podignut u XXI veku 
SGŠ: 44.98801, IGD: 20.16120, https://sr.wikipedia.org/wiki/Хришћанска_назаренска_заједница 
 
U istoj ulici, tačno prekoputa Dvorane kraljevstva Jehovinih svedoka, u ovoj velikoj 
kući se nalazi molitveni dom nazarenske zajednice u Staroj Pazovi. Kako ni o ovom 
domu nema podataka, evo opisa uobičajene službe nazarena: počinje horskom 
pesmom, nakon čega za govornicom propovednik pročita odlomak iz Svetog pisma 
(najčešće jedno poglavlje). Nakon čitanja i molitve (propovednik se klečeći moli 
naglas, vernici takođe klečeći slušaju) analizira se pročitani tekst, što je najduži deo 
službe. Služba se završava sa još dve pesme hora i još jednom molitvom. 
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Стари Бановци 
Црква Светог Николе 
Подигнута између 1777. и 1785. г. 
СГШ: 44.98615, ИГД: 20.28686 
https://turizampazova.rs/hram-prenosa-mostiju-svetog-oca-nikolaja-stari-banovci/  
 
Прва црква од плетера о којој постоји податак, датира из 1726. г. Већ 1751. г. помиње 
се црква од дрвета на самом Дунаву, који је 1895. г. однео олтар, а 1897. г. и остатак 
цркве. Како је била премала, 28. јуна 1777. г. започела је градња веће и завршена је 
осам година касније. Класицистичку резбарију иконостаса радио је карловачки дрво-
резбар Марко Вујатовић 1817. г. Осликавање је 1836. г. започео земунски сликар Кон-
стантин Лекић, али пошто је он умро 1838. г, посао је 1840. г. завршио Живко Петровић. 
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Стари Лединци 
Црква Светог Николе 
Подигнута између 1827. и1829. г. 
СГШ: 45.18567, ИГД: 19.80400 
http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_svetog_nikolaja_ledinci.htm  
 
Стара сеоска црква је од 1827. до 1829. г. проширена и дограђена у барокном стилу, 
при чему је старији троспратни звоник квадратне основе остао непромењен. Црква је 
током Другог светског рата спаљена, па је карактеристична барокна украсна капа од 
лима при рестаурацији замењена данашњом једноставнијом. Обнова ни до данас 
није завршена, јер је црква и даље неокречена. 
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Стари Сланкамен 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1468. г. 
СГШ: 45.14067, , ИГД: 20.25805, https://vojvodina.travel/crkva-svetog-nikole-stari-slankamen/  
 
Према предању ову цркву подигао је Вук Гргуровић (Змај Огњени Вук). Данашњи 
изглед добила је у XVIII веку. Једина оригинална сачувана фреска је с краја XV или 
почетка XVI века. Аутор иконостаса из 1764. г. је непознат, док се фигуре апостола 
по аналогији могу приписати Стефану Тенецком. Четири престоне иконе са старијег 
иконостаса, из 1749. г, приписују се почетној стваралачкој фази Василија Остојића. 
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https://vojvodina.travel/crkva-svetog-nikole-stari-slankamen/
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Stari Slankamen 
Crkva Svetog Nikole biskupa 
Podignuta 1825. g. 
SGŠ: 45.14381, IGD: 20.25641  
https://vojvodina.travel/rimokatolicka-crkva-svetog-nikole-biskupa-stari-slankamen/  
 
Neuobičajeno je orijentisana u pravcu sever-jug. Nekadašnja oltarska slika Sveta 
porodica rađena je u tradicijama baroknog zapadnoevropskog slikarstva. Prema 
predanju doneta je iz neke druge crkve. 
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https://vojvodina.travel/rimokatolicka-crkva-svetog-nikole-biskupa-stari-slankamen/
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Стејановци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1774. г. 
СГШ: 45.05786, ИГД: 19.72329, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1197  
 
Посвећена ја преносу моштију Светог Николе. Иконостас из 1801. г. дело је карло-
вачког дрворезбара Марка Вујатовића. Иконе су 1803. г. биле наручене од Јакова 
Орфелина. Пошто је он умро убрзо по закључењу уговора, судећи према ликовном 
рукопису, иконе је израдио Арса Теодоровић. Петар Чортановић је 1846. г. обновио 
иконостас и живописао унутрашњост цркве. 
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http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1197
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Суботиште 
Црква рођења Светог Јована 
Подигнута 1797. г. 
СГШ: 44.84411, ИГД: 19.95862  
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Српска_православна_црква_Рождества_Светог_Јована_у_Суботишту  
 
Чех из Сремске Митровице, Едуард Владарша, радио је резбарију иконостаса изде-
љеног у три хоризонталне зоне. Престоне иконе које је израдио непознати сликар, 
налазе се између стубова обавијених венцима ружа. Иконостасне преграде богато 
украшавају мотиви акантусовог и храстовог листа, цветови ружа и розете. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%83
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Сурдук 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1816. г. 
СГШ: 45.07078, ИГД: 20.32608 
https://turizampazova.rs/hram-prenosa-mostiju-svetog-oca-nikolaja-surduk/  
 
Прва православна црква од плетера са иконостасом који су осликали зографи, била 
је подигнута 1746. г. Садашња је саграђена захваљујући залагању проте Василија 
Николајевића, који је приложио мермер за западна врата. Часну трпезу поклонила 
је Марија Вујевић, супруга Петра Вујевића 1818. г. 
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https://turizampazova.rs/hram-prenosa-mostiju-svetog-oca-nikolaja-surduk/
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Сурдук 
Катакомба Светог Новомученика 
Харитона Косовског 
Подигнута 2017. г. 
СГШ: 45.06562, ИГД: 20.31376 
https://www.facebook.com/Сестринство-Светог-Мученика-Харитона-Косовског-277611639484733/  
 
У питању је метох манастира Преподобног Јустина Ћелијског у Барајеву, који припада 
Епархији рашко-призренској у егзилу. Прва литургија одржана је 23. априла 2017. г. 
Иако на Фејсбуку постоји страница која се зове Сестринство Светог Мученика 
Харитона Косовског, у катакомби се данас налазе само монаси, а на сајту Епархије 
(http://www.eparhija-prizren.org/) наведено је: Број братије - четири. На основу спо-
љашњег изгледа тешко се може препознати манастир (катакомба). Црква је 
просторија дозидана на старију кућу. Једино у дворишту постоји звонара од дрвета 
по којој се да закључити да је у питању верски објекат. Епархија рашко-призренска у 
егзилу је неканонизована и непризната верска заједница у Србији, која је настала 
одвајањем дела свештенства и верника од Епархије рашко-призренске. Њен оснивач 
и до 21. новембра 2020. г. верски поглавар, био је рашчињени епископ Артемије. 
Данас је на челу епископ рашко-призренски у егзилу Г. Г. Ксенофонт. Има преко 30 
катакомбалних манастира и скитова широм света. Осим у Србији и Републици 
Српској, налазе се и у Аустрији, Немачкој, Русији, Украјини, САД и Канади. Седиште 
је у манастиру Нова Никеја у Лелићу код Ваљева. 
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https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-277611639484733/
http://www.eparhija-prizren.org/
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Сурчин 
Црква Преподобне мати Параскеве 
Подигнута 1777. г. 
СГШ: 44.79153, ИГД: 20.27112 
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Црква_Свете_Петке_у_Сурчину  
 
Црква је у барокном стилу подигнута на месту старије цркве. Новосадски дрворезац 
Марко Вујатовић је 1801. г. израдио барокни, позлаћени иконостас, а 37 икона на 
њему насликао је од 1807. до 1809. г. карловачки сликар, Стефан Гавриловић. Зидне 
композиције извео је 1811. г. сликар Константин Пантелић. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83
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Сурчин 
Црква Светог апостола Матеја 
Подигнута 2018. г. 
СГШ: 44.79590, ИГД: 20.32800 
http://www.spc.rs/sr/osvetshena_crkva_svetog_apostola_mateja_u_surchinu  
 
Након три године градње, црква је освећена 25. новембра 2018. г. Нaјвећи донатор 
у изградњи цркве био је Младен Петковић. У темељ цркве симболично је спуштено 
камење донесено са Хиландара и из манастира Крке. 
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http://www.spc.rs/sr/osvetshena_crkva_svetog_apostola_mateja_u_surchinu


 

 
  

495



Surčin 
Crkva Presvetog Trojstva 
Подигнута 1896. g. 
СГШ: 44.79477, ИГД: 20.29219 
https://www.zkvh.org.rs/sakralni-objekti/sakralni-objekti-srijem/crkva-presvetog-trojstva-surcin  
 
Crkva Presvetog Trojstva sagrađena je 1896. g. Župa Surčin osnovana je 1930. g. Do 
tada je pripadala staroj župi u Zemunu. Godine 1937. za prvog župnika je postavljen 
Petar Fišer. 
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https://www.zkvh.org.rs/sakralni-objekti/sakralni-objekti-srijem/crkva-presvetog-trojstva-surcin
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Сусек 
Црква Светог Архангела Гаврила 
Подигнута 1770. г. 
СГШ: 45.22400, ИГД: 19.53601, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1044  
 
Као и у суседном Нештину, иконостас је 1779. г. осликао Теодор Крачун, а барокно- 
-рокајна резбарија рад је непознатог мајстора из друге половине XVIII века. Испод 
распећа је текст приложника са годином 1798. Иконостас је делом пресликан 1901. г. 
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http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1044
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Товарник 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1799. г. 
СГШ: 45.16427, ИГД: 19.15386, https://sh.wikipedia.org/wiki/Crkva_svetog_Đorđa,_Tovarnik  
 
Једна од три парохијске цркве Епархије сремске које се налазе у Хрватској. На самом 
крају Другог светског рата, након пробоја Сремског фронта, групу у којој је било више 
од 50 подунавских Немаца и Хрвата из околине, убили су припадници осло-
бодилачких партизанских одреда тако што су их бацали са звоника цркве. Године 
2012. непознати починиоци камењем су разбили стакла на црквеним прозорима. 
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https://sh.wikipedia.org/wiki/Crkva_svetog_%C4%90or%C4%91a,_Tovarnik
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Tovarnik 
Crkva Svetog Mateja 
Podignuta u XVIII veku 
SGŠ: 45.16380, IGD: 19.15160, https://www.facebook.com/zupasvetogmateja.tovarnik  
 
Župa u Tovarniku je osnovana 1716. g. i već tada je postojala crkva posvećena Svetom 
Mateju, koja je izgorela 1729. g. Vrlo brzo je na istom mestu sazidana nova, današnja 
crkva. Nakon što je stradala u ratovima devedesetih godina, obnova je okončana u prvoj 
deceniji XXI veka. 
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Угриновци 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1788. г. 
СГШ: 44.87590, ИГД: 20.18701, http://www.crkvaugrinovci.org/  
 
Црква је зидана од 1734. до 1779. г. Према запису испод иконе Св. Јована Златоустог 
црква је коначно завршена 1788. г. Годину дана раније завршен је иконостас у 
барокном стилу. Звоник су 1835. г. подигли мајстор Јохан Хенгстер из Земуна и 
цимермајстор Франц Пилс. Срушен је у току Другог светског рата и замењен је новим, 
подигнутим 1958. г.  
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http://www.crkvaugrinovci.org/
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Хртковци 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1994. г. 
СГШ: 44.88139; ИГД: 19.76330 
https://www.facebook.com/Црква-Св-Георгије-Хртковци-515895365284006/  
 
Црква је подигнута 1994. г. прилозима мештана, након масовног досељавања Срба 
током сукоба у Хрватској. Пре тога у селу није постојала православна црква. 
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https://www.facebook.com/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B2-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%A5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-515895365284006/
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Hrtkovci 
Crkva Svetog Klementa 
Podignuta 1824. g. 
SGŠ: 44.87899; IGD: 19.77003 
https://sr.wikipedia.org/wiki/Римокатоличка_црква_Светог_Климента_у_Хртковцима  
 
Na glavnom oltaru je slika Sv. Klimenta, delo nepoznatog umetnika bečke slikarske 
škole iz XIX veka. Najstarija slika je predstava Sv. Ane sa Joakimom i Bogorodicom. U 
noći između 4. i 5. maja 1995. g. zapaljena je sakristija i razorena unutrašnjost crkve. 
Crkva je nepokretno kulturno dobro i spomenik kulture od velikog značaja. 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%A5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Чалма 
Црква Св. великомученика Георгија 
Подигнута 1776. г. 
СГШ: 45.08059, ИГД: 19.50548  
http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_svetog_georgija_calma.htm  
 
Црква је страдала током Другог светског рата. Тада је срушен звоник који је неаде-
кватно обновљен 1987. г. Првобитни иконостас осликао је између 1773. и 1817. г. 
Григорије Давидовић Опшић, познати сликар из Чалме. Када је црква била у 
рушевном стању, после Другог светског рата, тај иконостас је пренет у Нови Сад, а 
постојећи је, као и зидне слике, с краја XX века. 
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http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_svetog_georgija_calma.htm
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Черевић 
Црква Светог Саве 
Подигнута 1774. г. 
СГШ: 45.21914, ИГД: 19.66236, www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_svetog_save_cerevic.htm  
 
Прва црква у Черевићу, посвећена Светој Тројици – Духовима, помиње се још у XIV 
веку, а данашња је још 1700. г. подигнута од камена и покривена шиндром. Већа 
обнова забележена је 1819. г. Двери је урадила радионица Марка Вујатовића, а 
иконописац – сликар Георгије Бакаловић је обновио слике на иконостасу на основу 
уговора из 1826. г. За време Првог светског рата скинута су звона и аустроугарска 
војска их је употребила за ливење топова. Нова звона су постављена 1923. г. 
 

 
  

  

512

http://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_svetog_save_cerevic.htm
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Черевић 
Капела Света Петка Трнова 
Подигнута вероватно крајем ХХ века 
СГШ: 45.19551, ИГД: 19.65178, https://fruskac.net/rs/lokacije/izvori/sveta-petka-trnova  
 
На око три километра од Черевића ка југу, у викенд-насељу Калуђерица, локални 
викендаши су на шумском пропланку, изнад извора, подигли ову капелу и посветили 
је Светој Петки Трновој. Извор је унутар капеле, неколико метара под земљом, а из 
њега истиче поточић преко којег је подигнута црква.  
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https://fruskac.net/rs/lokacije/izvori/sveta-petka-trnova
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Черевић 
Капела Св. Јевстатија (Плакида) 
Подигнута 1910. г. 
СГШ: 45.18385, ИГД: 19.65029, https://fruskac.net/rs/lokacije/izletista/testera  
 
Капела се налази у склопу дечијег и омладинског одмаралишта Тестера, око пет кило-
метара јужно од Черевића. Посвећена је Јевстатију, заштитнику ловаца, ранохриш-
ћанском мученику из доба цара Трајана, војнику и страсном ловцу, чије је име по 
рођењу било Плакида (http://www.spc.rs/sr/sveti_velikomuchenik_jevstatije). Године 1998. 
капела је обновљена и тада ју је осликала Нада Кракановић Ранковић из Черевића. 
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https://fruskac.net/rs/lokacije/izletista/testera
http://www.spc.rs/sr/sveti_velikomuchenik_jevstatije
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Čerević 
Crkva Svetog Josipa 
Podignuta 1776. g. 
SGŠ: 45.21878, IGD: 19.66513, https://vojvodina.travel/rimokatolicka-crkva-svetog-josipa-cerevic/  
 
Gradnja crkve je započeta 1773. g, a završena 1776. g. Opremljena je i stavljena u funk-
ciju 1777. g. Nekoliko ikona rad su Johana Natinhofera iz 1781. g, uključujući i Svetu 
porodicu sa Bogorodicom, Hristom i pravednim Josifom na glavnom oltaru. U donjem 
delu oltara je panorama Čerevića sa prikazom katoličke i pravoslavne crkve. Ističe se i 
ikona raspeća iz 1817. g. rad Arse Teodorovića i ikona Svetog Trojstva , delo Konstantina 
Pantelića iz 1835. g.  
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https://vojvodina.travel/rimokatolicka-crkva-svetog-josipa-cerevic/
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Čerević 
Hrišćanska adventistička crkva  
Podignuta u XX veku 
SGŠ: 45.22009, IGD: 19.66104, https://adventistinovisad.org/  
 
O ovom objektu nema dostupnih podataka. Tekst sa sajta crkve u Novom Sad beleži 
sledeće: „Ime adventisti sedmog dana … … uključuje suštinska verovanja nas kao Crkve. 
“Adventisti” odslikava naše snažno ubeđenje u blizinu Hristovog drugog dolaska. “Sedmog 
dana” ukazuje na biblijsku Subotu koja je od Stvaranja uvek bila sedmi dan sedmice odnosno 
dan od odmora.“ 
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Чортановци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1829. г. 
СГШ: 45.15329, ИГД: 20.01471, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1088 
 
Садашња црква је завршена 1829. г. на месту првобитне, подигнуте 1728. г. у 
византијском стилу. Уговор о градњи је склопљен 1827. г. између општине и Карла 
Хаскија, зидарског мајстора из Митровице. Олтарска преграда је дело непознатог 
мајстора из друге половине XVIII века. Иконе се приписују Григорију Јездимировићу, 
следбенику Теодора Крачуна. Иконостас је првобитно био намењен цркви у 
Лединцима, па су у чортановачкој која је већа, додати делови ради попуњавања 
простора и учвршћења резбарија. 
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http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1088
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Шатринци 
Црква Преображења Господњег 
Подигнута 1822. г. 
СГШ: 45.06340, ИГД: 19.92092 
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Српска_православна_црква_Преображења_у_Шатринцима  
 
Градња цркве је почела 1822. г. када је од митрополита добијена дозвола да село 
подигне нову цркву од материјала старе цркве из 1761. г. Када је градња завршена не 
зна се, али је осликавање било готово 1857. г. Како није било пара за нови, иконостас 
је састављен од старих делова, из четири стилска и хронолошка периода. Фриз са 
медаљонима и Деизис се приписују Теодору Стефанову Гологлавцу, а распеће из 
1857. г. је рад мало познатог Теодора Јаношевића. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D1%83_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Šatrinci 
Crkva Svetog Stjepana 
Podignuta 1850. g. 
SGŠ: 45.06360, IGD: 19.92194, https://sr.wikipedia.org/wiki/Шатринци  
 
Sa pravoslavnom crkvom je leđa u leđa i dele isto dvorište. Iako duge tradicije, danas 
samo jednom nedeljno dolazi sveštenik iz Iriga, a većina vernika su Mađari koji su 
većinsko stanovništvo u selu. 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
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Шашинци 
Црква силаска Светог Духа 
Подигнута 1769. г.  
СГШ: 44.96909, ИГД: 19.74324, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1257  
 
Барокна резбарија иконостаса из друге половине XVIII века дело је непознатог 
дрворезбара. Иконостас је сликао Григорије Јездимировић крајем XVIII века. 
Почетком ХХ века иконостас је нестручно рестаурисан, па је умањен квалитет 
сликарства. Звоник је у Другом светском рату срушен, а после ослобођења обновљен. 
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http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1257
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Шид 
Црква Светог оца Николаја 
Подигнута 1780. г. 
СГШ: 45.12782, ИГД: 19.22769 
https://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_svetog_nikole_sid.htm  
 
Како је прва црква од тврдог материјала (подигнута на месту још старије од плетера) 
постала мала, 1772. г. је тражена и добијена дозвола за градњу данашње. До 1780. г. 
је завршена. Године 1782. уређују се тронови, кандила и крст, а 1783. г. осликавају се 
иконе. Три године касније, живописац Михајло Радосављевић почиње сликарске ра-
дове, а почиње и израда иконостаса. Међутим, Михајло убрзо умире, па радове пре-
узима и 1788. г. завршава Григорије Николић из Земуна, заједно са Димитријем Радо-
сављевићем. Лимарске радове је изводио Јохан Ремолд од 1799. до 1801. г. Јабука 
торња сигурно је постављена пре 26. маја 1799. г. када се помиње у записима. 
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https://www.manastiri-crkve.com/crkve/crkva_svetog_nikole_sid.htm
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Шид 
Црква Успенија Пресв. Богородице 
Подигнута 2008. г. 
СГШ: 45.12336, ИГД: 19.23930 
https://www.facebook.com/HramUspenjaPresveteBogorodiceIstokSid/  
 
Нова парохијска црква у шидском насељу Исток. Широка и пространа, без ђакони-
кона и проскомидије као посебних просторија, осликана. Маја 2021. г. је освештан 
иконостас. 
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https://www.facebook.com/HramUspenjaPresveteBogorodiceIstokSid/


 

 

 

  

533



Шид 
Црква Светог Кнеза Лазара 
У изградњи 
СГШ: 45.12352, ИГД: 19.21854, https://hramknezalazara.rs/  
 
Подиже се од 2002. године, а у лето 2022. г. још није била завршена. За потребе 
богослужења у порти је направљена мања монтажна црква и уз њу парохијски дом. 
Дана 26. јула 2016. г. епископ сремски Василије осветио је два звона. Једно звоно је 
дар манастира Привина Глава, а друго Слободана Обрадовића из Шида. 
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https://hramknezalazara.rs/
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Шид 
Гркокатоличка црква уз Руски двор  
Подигнута око 1780. г. 
СГШ: 45.13620, ИГД: 19.23424, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1303  
 
Црква је саставни део резиденције Василија Божичковића, бискупа новоканонизо-
ване унијатске бискупије (1776) и смештена је у југоисточном делу грађевине. Данас 
је зграда позната као Руски двор. Богатије обликовани забат над улазом у цркву и 
барокни звоник, својом издвојеношћу указују на намену овог дела зграде. Од 1920. 
до 2002. г. то је била црква самостана гркокатоличких редовница василијанки. Крајем 
Другог светског рата у згради је била партизанска болница, а после рата музичка 
школа. Данас је поново самостан гркокатоличких редовница. 
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Šid 
Crkva Presvetog srca Isusovog 
Podignuta 1932. g. 
SGŠ: 45.12928, IGD: 19.22444  
https://sr.wikipedia.org/wiki/Римокатоличка_црква_Пресветог_Срца_Исусовог_у_Шиду  
 
Gradnja je započeta 1931. g. po projektu arhitekte Franje Funtaka iz Vukovara, a gradili 
su je Franjo Kelet i Josip Detlinger. Naredne 1932. g, čim je završena, kupljena su zvona. 
U Drugom svetskom ratu, tokom 1944. g. toranj crkve je miniran i porušen zajedno sa 
krovom. Obnovljena je 1963. g. Godine 2010. počela je rekonstrukcija kojom je crkvi 
vraćen izvorni izgled iz 1932. g. Satni mehanizam na sve četiri strane tornja postavljen 
je 2012. g. 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D1%80%D1%86%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3_%D1%83_%D0%A8%D0%B8%D0%B4%D1%83
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Šid 
Slovačka evangelička crkva a.v. 
Podignuta 1910. g. 
SGŠ: 45.12516, IGD: 19.23171, https://www.academia.edu/41799916/Matričné_knihy_Slovenskej_ev
anjelickej_cirkvi_augsburského_vierovyznania_v_Šíde_Matice_Slovačke_evangeličke_crkve_augsburške_veroispovesti_u_Šidu  
 
Osamdesetih godina XIX veka u Šidu je živelo blizu 300 Slovaka i stvoreni su uslovi da 
Slovaci evangelici osnuju svoju crkvu, jer su do tada prvo pripadali matičnој crkvi u 
Binguli, a kasnije u Sremskoj Mitrovici. To su učinili 1894. g. kada su dobrovoljnim 
prilozima i dobijenom pomoći iz drugih crkvenih zajednica, kupili zgradu na mestu gde 
se i danas nalazi slovačka crkva. Sadašnja crkva je izgrađena od 1909. do 1910. g. 
Izgradio ju je zidar Andrija Poprocki iz Šida. Osveštana je avgusta 1910. g. 
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https://www.academia.edu/41799916/Matri%C4%8Dn%C3%A9_knihy_Slovenskej_evanjelickej_cirkvi_augsbursk%C3%A9ho_vierovyznania_v_%C5%A0%C3%ADde_Matice_Slova%C4%8Dke_evangeli%C4%8Dke_crkve_augsbur%C5%A1ke_veroispovesti_u_%C5%A0idu
https://www.academia.edu/41799916/Matri%C4%8Dn%C3%A9_knihy_Slovenskej_evanjelickej_cirkvi_augsbursk%C3%A9ho_vierovyznania_v_%C5%A0%C3%ADde_Matice_Slova%C4%8Dke_evangeli%C4%8Dke_crkve_augsbur%C5%A1ke_veroispovesti_u_%C5%A0idu
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Šid 
Evangelička metodistička crkva 
Podignuta u XX veku 
SGŠ: 45.12684, IGD: 19.23338, https://www.emc.org.rs/index.php/SR/zajednice/emc-sid  
 
Jedno od dva sedišta Evangeličke metodističke crkve u Sremu, nastale ujedinjenjem 
dveju crkava – Evangeličkog zajedništva i Episkopalne metodističke crkve. Korene crkve 
je postavio je Džon Vesli u Oksfordu krajem 18. veka, a u Srbiji postoji od 1898. g. 
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https://www.emc.org.rs/index.php/SR/zajednice/emc-sid
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Шидски Бановци 
Црква Преподобне мати Параскеве 
Подигнута 1818. г. 
СГШ: 45.18466, ИГД: 19.06550, https://www.facebook.com/hramsvetepetkebanovci 
 
Једна је од три цркве Епархије сремске у Хрватској. Иконостас је настао између 1836. 
и 1840. г. У рату деведесетих година ХХ века, црква је била доста оштећена: 
изрешетана гелерима, звоник порушен, а кров пропао. Са обновом се почело 2011. г. 
а окончана је 2019. г. 
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Шимановци 
Црква Светог Николе 
Подигнута 1790. г. 
СГШ: 44.87453, ИГД: 20.09023  
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Српска_православна_црква_Светог_Николе_у_Шимановцима  
 
Црква се први пут помиње 1756. г. и вероватно је била на месту данашње која је по-
дигнута у барокном стилу и посвећена преносу моштију Светог оца Николаја. Ико-
ностас је радио земунски сликар Константин Лекић 1822. г. што потврђује запис са 
унутарње стране иконостаса. Црквени торањ који је порушен септембра 1943. г. 
обновљен је 2005. г. и враћен му је првобитни изглед. Парохијски дом је подигнут 
2007. г. на месту урушеног старог. 
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https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D1%83_%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Шуљам 
Црква преноса моштију Св. Николе 
Подигнута 1769. г. 
СГШ: 45.08862, ИГД: 19.67134, http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1258  
 
Звоник је дограђен 1845. г. Барокни иконостас из XVIII века рад је непознатог мај-
стора. Осликао га је 1778. г. Николај Петровић, а 1832. г. обновио га је Матеј Петро-
вић. У олтару и наосу сачуване су зидне слике и целивајуће иконе, рад истог мајстора. 
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http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1258
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МАНАСТИРИ 



Манастир Беочин 
Основан пре 1567. г. 
СГШ: 45.17710, ИГД: 19.72171, http://manastiriusrbiji.com/manastir-beocin/  
 
Први пут се помиње у турским документима између 1566. и 1567. г. када је имао малу 
једнобродну цркву. После аустро-турских ратова у којима је манастир оштећен и 
напуштен и Велике сеобе Срба, између 1697. и 1699. г, манастир су обновили избегли 
калуђери манастира Раче. Данашња манастирска црква посвећена Вазнесењу 
Христовом је изграђена између 1732. и 1734. г, захваљујући ктиторима, Миливоју 
Милаковићу и његовом сину Петру из Футога. Иконостас је 1757. г. резао Павел 
Парић из Вршца, а осликали су га Димитрије Бачевић, Јанко Халкозовић и Теодор 
Крачун у шестој и седмој деценији XVIII века. На месту старе капеле, у порти, 1905. г. 
је подигнута нова, по пројекту Владимира Николића. Уз манастир се налази парк који 
су осмислили и подигли баштовани из Париза, који су одржавали и парк Версаја. У 
манастиру се налази чудотворна икона Пресвета Богородица Беочинска. Епископ 
Варнава Насић, каноноизован 2004. г. и песник Јован Грчић Миленко, преминули су 
у манастиру и у њему су обојица сахрањени. 
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Манастир Бешеново 
Oснован пре 1476. г. 
СГШ: 45.11651, ИГД: 19.70759, https://besenovo.org/  
 
Према предању манастир је основао српски краљ Драгутин крајем XIII века. Слична 
предања се везују за још неке сремске манастире, али она немају историјску осно-
ваност. Први званични подаци о постојању манастира су турски и потичу из 1545. г, 
али манастирска црква је постојала и пре 1476. г. која је на зидном натпису наведена 
као година осликавања цркве. Друго осликавање и израду икона урадио је средином 
XVIII века Рус, Василиј Романович, који се и замонашио у манастиру и ту се упокојио. 
Иконе за нови иконостас је од 1906. до 1909. г. урадио Стеван Алексић. У манастиру 
се од средине XVIII века до 1943. г. налазио део моштију Светих Кирика и Јулите, 
када су склоњене у село Бешеново да их усташе не би однеле. После рата су нетрагом 
нестале. Иако опљачкан 1942. г. манастир је био неоштећен све до 4. маја 1944. г. 
када су га Немци бомбардовали и буквално сравнили са земљом, јер су у њему срем-
ски партизани имали штаб. Обнова, која до лета 2022. г. још није окончана, почела је 
2012. г. При откопавању темеља откривена је гробница кнеза Александра Рашковића. 
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Манастир Велика Ремета 
Oснован пре 1562. г. 
СГШ: 45.14301, ИГД: 19.91770, http://manastiriusrbiji.com/manastir-velika-remeta/  
 
По предању и овај манастир је основао краљ Драгутин, али се први пут помиње 
1562. г. Постоји и запис из 1509. г. који се може повезати са манастиром, али непо-
уздано. Манастир и главна црква су посвећени Светом Димитрију, а у оквиру мана-
стира су и капеле Светог Јована Крститеља из XVIII века и Успенија Пресвете Богоро-
дице из 1970. г. Данашњи комплекс је вероватно из XV века, а барокни звоник (нај-
виши у Срему, 39 метара) је дограђен 1735. г. и посвећен је рођењу Светог Јована 
Претече. Фасада цркве је обновљена у барокном стилу од 1733. до 1753. г. Иконе на 
иконостасу су из прве половине XVIII века, а престоне иконе су старије. Године 1687. 
су их сликали руски зографи Леонтије Стефанов, Јоан Максимов и Спиридон Григо-
рев. Током Другог светског рата манастир је опљачкан и спаљен. Обновљен је 1982. г. 
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Манастир Врањаш 
Oснован 2014. г. 
СГШ: 45.09293, ИГД: 19.60536, http://www.eparhija-sremska.rs/manastiri/vranjas/  
 
Најмлађи фрушкогорски манастир чија је градња почела 2010. г. Посвећен је Светом 
Василију Острошком. Црква је подигнута изнад извора посвећеног Светим Козми и 
Дамјану, од којег је полазио аквадукт који је водом снабдевао антички Сирмијум, још 
у првом веку. Црква је изграђена од дрвета и по томе је јединствена манастирска 
црква у Срему. Иконостас је осликао Борислав Живковић Богат, а дуборез на липовој 
иконостасној прегради извео је Драган Шапоња из Колута. 
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Манастир Врдник - Раваница 
Oснован пре 1566. г. 
СГШ: 45.12865, ИГД: 19.78486, http://www.eparhija-sremska.rs/manastiri/vrdnik-ravanica/  
 
Иако основан пре доласка Турака, први записи о овом манастиру су из 1566. и 1569. г. 
Након Велике сеобе Срба 1697. г, монаси одбегли из манастира Раваница су обно-
вили опустели манастир и са собом донели мошти кнеза Лазара, те се од тада 
манастир назива и Раваница. Постојећа црква је била премала за све већи број 
ходочасника, па је од 1801. до 1811. г. подигнута данашња црква, а стара је следеће 
године срушена. Звоник је из 1832. г. Иконостас је резбарио карловачки дуборезац 
Марко Вујатовић од 1809. до 1814. г. Позлатио га је Петар Чортановић. Са десне 
стране олтара дуго је лежао кивот од кипариса из 1826. г. у којем су почивале мошти 
кнеза Лазара, које су више пута склањане пред опасностима: 1716. г. од Турака у 
Футог, 1848. г. од Мађара у Кленак, 1941. г. пренете су у манастир Бешеново, а одатле 
су 1942. г. пренете у Београд, да би на 600 година од Косовске битке, 1989. г. биле 
враћене у Лазареву задужбину, у Раваницу. Део моштију (кључна кост) се и данас 
налази у манастиру. Поред храма Вазнесења Господњег у манастиру су три капеле: 
Преноса моштију Св. Саве у конаку, Св. цара Константина и царице Јелене иза 
манастира на извору и Св. Петке у порти на извору. 
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Манастир Гргетег 
Oснован пре 1521. г. 
СГШ: 45.13810, ИГД: 19.90232, http://www.manastiri-crkve.com/manastiri/manastir_grgeteg.htm  

 
Легенда тврди да је манастир подигао деспот Вук Гргуревић (Змај Огњени) али 
вероватно је основан између 1459. г. (пад Деспотовине) и турског освајања Срема 
1521. г. Први поуздани подаци о манастиру су из турских записа из 1546. г. Крајем 
XVII века манастир је напуштен, а обновио га је 1708. г. митрополит Исаија Ђаковић. 
Стара камена црква замењена је око 1770. г. новом, барокном грађевином са 
звоником, а та је обновљена 1901. г. по пројекту Хермана Болеа. Иконостас прве 
цркве је био зидани, а осликао га је Јаков Орфелин током 1774. и 1775. г. док је 
данашњи осликао Урош Предић 1901. г. у време када је Иларион Руварац управљао 
манастиром (1874-1905). Манастирски храм је посвећен преносу моштију Св. оца 
Николаја, а у манастиру постоје и две капеле: Рођења Пресвете Богородице (подиг-
нута 1898. г.) и Преподобног Серафима Саровског (1999). Уз манастир је 2017. г. 
подигнут скит Преображења Господњег са 11 монахиња. 
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Манастир Ђипша (Дивша) 
Oснован средином XV века 
СГШ: 45.16775, ИГД: 19.48361, http://www.eparhija-sremska.rs/manastiri/djipsa/  
 
По предању сазидао га је деспот Јован Бранковић крајем XV века, али први поуздани 
подаци у турским изворима из друге половине XVI века упућују да је сазидан 
средином тог века. Од 1706. до 1923. г. био је под управом недалеког манастира 
Кувеждин, али од почетка Првог светског рата је био пуст. Након рата је обновљен 
као самосталан, али накратко, јер је 1933. г. поново под управом Кувеждина као 
женски манастир. Црква Светог Николe обновљена је 1744. г, а 1764. г. добила је нову 
припрату са звоником и капелом Покрова Св. Богородице. Иконостас је резан 1751. г. 
у Новом Саду, а сликао га је током 1753. и 1754. г. Теодор Стефановић Гологлавац. 
За време Другог светског рата црква је срушена, конаци су тешко оштећени, а 
иконостас је демонтиран и однесен (само део је сачуван). Од 1980. г. манастир је 
насељен и постепено је обновљен. 
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Манастир Јазак  
Подигнут 1736. г. 
СГШ: 45.11880, ИГД: 19.76538, http://www.manastiri-crkve.com/manastiri/manastir_jazak.htm  
 
И за овај манастир предање каже да га је основао деспот Јован Бранковић у XV веку 
и посветио га Ваведењу. Први писани помен је из 1522. г. у рукописном Триоду који 
је преписивао јазачки монах Лаврентије. Током XVII века је вероватно запустео јер 
нема никаквих записа о њему, а после Велике сеобе Срба био поново настањен. 
Године 1705. у њега су донете мошти цара Уроша Нејаког, које се и данас налазе у 
манастиру. Око два километра јужније, 1736. г. започета је градња новог манастира 
са црквом Свете Тројице, која је освештана 1758. г. и у њу је пренет инвентар старог 
манастира. Стари Јазак је постао женски манастир, који је уредбом Марије Терезије 
1773. г. о редукцији манастира расељен и убрзо затим срушен. Нова црква је 1769. г. 
добила иконостас, дело Димитрија Бачевића и његових помоћника Теодора Крачуна 
и Димитрија Поповића. Цркву је тек 1899. г. осликао Павле Чортановић. Усташе су га 
опљачкале а партизани су га палили током Другог светског рата. Након рата је 
обновљен и данас је женски манастир. У оквиру манастира је капела Св. Петке. 
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Манастир Крушедол  
Подигнут од 1509. до 1514. г. 
СГШ: 45.11955, ИГД: 19.94043, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Манастир_Крушедол  
 
Манастир је задужбина породице последњих српских деспота у Срему - Бранковића. 
Чинили су га мушки манастир са црквом посвећеном Благовестима који је основао 
владика Максим Бранковић и женски манастир са црквом посвећеном Сретењу 
(данас парохијална црква у селу Крушедол), који је подигла његова мајка, замона-
шена деспотица Ангелина. Подизање је помогао влашки војвода Јован Њагоја, рођак 
Бранковића. Приликом повлачења Турака из Срема 1716. г. манастирски конаци су 
оштећени, црква је спаљена, али је обнова почела већ 1721. г. и трајала је више од 30 
година. Црква је грађена у стилу моравске школе, фреске из средине XVI века (када 
је израђен и иконостас) су при обнови цркве средином XVIII века замењене новим. 
Оне су и данас очуване. Иконостас је у више наврата мењан и допуњаван, последњи 
пут у XVIII веку. У цркви су сахрањени многи чланови породице Бранковић, два 
патријарха, књегиња Љубица, краљ Милан Обреновић и други знаменити Срби. У 
манастиру је утеху, због неостварене љубави са 30 година млађим Ленком Дунђерски, 
потражио песник Лаза Костић. 

 

  

  

582

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB


 
 

  

583



 

  

  

584



 

 
 

  

585



Манастир Кувеждин  
Подигнут 1520. г. 
СГШ: 45.12714, ИГД: 19.51119, https://manastirkuvezdin.com/  
 
Једини је манастир посвећен Светом Сави. Основао га је последњи паштровски кнез 
и српски добротвор (у народној традицији деспот) Стефан Штиљановић 1520. г. Први 
записи потичу из турских времена из периода 1566. до 1569. г. На месту првобитне 
камене цркве 1816. г. је уз троспратни барокни звоник из 1803. г. подигнута данашња 
црква. Манастирски конаци започети су пре зидања цркве, 1810. г. Иконостас старе 
цркве осликао је Јанко Халкозовић 1722. г. Нови је изрезбарио дуборезац Георгије 
Девић од 1834. до 1836. г. Осликао га је Павле Симић од 1847. до 1858. г. Турци су 
1688. г. разорили манастир, али већ крајем XVII века су га обновили избегли монаси 
из манастира Сланци крај Београда. Током Другог светског рата, 1941. г. је опљачкан, 
а 1944. г. практично срушен. Коначна обнова је почела 1997. г. и још траје. На брду 
недалеко од манастира 1788. г. саграђена је капела и у њој се налазе иконе са 
Симићевог иконостаса. Мала манастирска капела посвећена Јовану Златоустом се 
налази у сутерену јужног конака. 
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Манастир Мала Ремета  
Подигнут у XVI веку 
СГШ: 45.11016, ИГД: 19.74368, http://manastiriusrbiji.com/manastir-mala-remeta/  
 
У протоколу манастира Беочина наводи се 1844. године да је манастир Мала Ремета 
„стар 601 годину”, а што би значило да је основан 1243. г. Зато се доводи у везу са 
краљем Драгутином као ктитором. У турским документима је први пут забележен 
1546. г, али је врло брзо после тога спаљен. Крајем XVII века манастир су обновили 
избегли монаси манастира Рача на Дрини. Данашња, трећа по реду црква, посвећена 
Покрову пресвете Богородице, подигнута је 1739. г. Зидали су је мајстори Тодор и 
Никола, а ктитор је био Станко Милинковић из Шуљма. Престоне иконе радио је 
иконописац Јанко Халкозовић 1759. г. У оквиру манастира постоји капела Светог 
пророка Илије. У Другом светском рату страдали су конак и манастирска библиотека. 
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Манастир Ново Хопово 
Подигнут око 1490. г. 
СГШ: 45.12809, ИГД: 19.84636, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Манастир_Ново_Хопово  
 
Први писани помен је из 1451. г, али се вероватно односи на Старо Хопово. Овај 
манастир је по другом извору, подигао архиепископ српски, Максим Бранковић, 
крајем XV века. Садашња црква, посвећена светом Николи, подигнута је током 1575. 
и 1576. г. Звоник са малом капелом Светог Стефана дозидан је 1751. г. Приликом 
повлачења из Срема, Турци су 1688. г. спалили цркву, али је она већ идуће године 
обновљена. Од обнављања Пећке патријаршије 1554. г. Хопово је друга резиденција 
београдско-сремског митрополита. У XVI веку у манастир су донете мошти Светог 
Теодора Тирона. Почетком XVIII века у Хопову делује сликарска школа коју су 
водили Арсеније Зограф и Нил. Између 1757. и 1760. г. у Хопову је боравио Дими-
трије Обрадовић, који се ту и замонашио и добио име Доситеј. Иконе на иконостасу 
радио је најзначајнији српски барокни сликар, Теодор Крачун. 
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Manastir Oxford Buddha Vihara Srbija 
Osnovan 27. avgusta 2017. g. 
СГШ: 45.16359, ИГД: 20.01652, https://srednjiput.rs/srednji-put/oxford-buddha-vihara-srbija/  

 
Ogranak je Oxford Buddha Vihare iz Velike Britanije i sledi drevnu theravada 
budističku tradiciju, koja se smatra najbližom izvornom Budinom učenju. Nalazi se na 
obodu Čortanovaca, tačno iznad tunela na pruzi Beograd – Novi Sad. U njemu žive 
dva monaha iz Burme, poštovani Njanavara i poštovani Nandođeja. Održavaju dve 
službe, u 7:00 i u 18:00 časova. U skladu sa tradicijom theravada budizma, potpuno 
su zavisni od nezaređenih sledbenika. 
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Манастир Петковица 
Подигнут почетком XVI века 
СГШ: 45.12619, ИГД: 19.53312, https://www.facebook.com/manastirpetkovica/  
 
По предању манастир је у првој четвртини XVI века основала Јелена, удовица 
Стефана Штиљановића. Први поуздани подаци потичу из 1566. i 1567. г. Црква 
посвећена Светој Петки, по којој и манастир носи име, до данас je задржала 
првобитни изглед, једино је дрвени звоник у другој половини XVIII века замењен 
зиданим звоником. Црква је украшена фрескама које су сликане 1588. г. Иконостас 
је подигнут 1735. г. Страдао је у Другом светском рату. 
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Манастир Привина Глава 
Подигнут у XII, или почетком XV века 
СГШ: 45.13683, ИГД: 19.29868, http://manastiriusrbiji.com/manastir-privina-glava/  
 
Најзападнији фрушкогорски манастир са непоузданим подацима о оснивању. Према 
предању основао га је и по њему добио име, властелин (у старости пустињак) Прива 
(Приба) у XII веку. Обновили су га (а вероватније подигли) око 1496. г. деспот Јован и 
владика Максим Бранковића. Први пут се спомиње у турском тефтеру из 1566/1567. г. 
као ''Прибиглава". Деспот Јован Бранковић је имао своју столицу (утврђени град) у 
оближњем Беркасову. Манастирска богомоља је подигнута код извора потока званог 
Прива или Приба. Данашња манастирска црква посвећена Светим Архангелима 
Михаилу и Гаврилу подигнута је 1741. г. Припрата је изграђена средином истог века 
на темељима старије цркве. Осликавање иконостаса и израду других икона, као и 
зидне слике, израдио је од 1786. до 1791. г. Кузман Коларић. Данас у комплексу 
манастира постоје још три цркве: Покрова Пресвете Богородице и Светог Георгија у 
порти и Уздизања часног крста на брду изнад манастира. 
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Манастир Раковац 
Подигнут крајем XV века 
СГШ: 45.18465, ИГД: 19.77420, http://www.eparhija-sremska.rs/manastiri/rakovac/  
 
Легенда из једног старог списа каже да је Раковац крајем XV века основао Рака 
Милошевић, велики коморник деспота Јована Бранковића да би се искупио за 
убиство јелена на том месту. Први писани помен манастира је из 1546. г. из турског 
пописа за убирање пореза. Црква посвећена Светим врачима Козми и Дамјану је 
подигнута 1533. г, а 1718. г. је поново освећена након обнове. Звоник са капелом 
Светог Николаја је подигнут 1735. г. Срушен је у Другом светском рату, а данас се 
обнавља. Фреске првобитне цркве су током два реновирања, 1763. и 1900. г. потпуно 
уништене. Постоје само неки детаљи на ступцима у наосу, у подкуполном своду 
(Пантократор) и у проскомидији. Богато изрезбарени иконостас двоструко веће 
површине од старог, осликао 1763. г. познати мајстор, Василије Остојић из Новог 
Сада, а завршио Јанко Халкозовић. Капела, на данас сеоском а некад манастирском 
гробљу, посвећена Покрову Пресвете Богородице, подигнута је 1751. г. заслугом мо-
наха Хаџи-Јоаникија. Једину испосницу на Фрушкој Гори, око два километра источно 
од манастира, подигли су монаси Раковца (посебно је приказана у овој књизи). 
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Манастир Савинац 
Подигнут у XIII веку 
СГШ: 45.18411, ИГД: 19.80578 
https://fruskac.net/rs/lokacije/razno/stara-crkva-sveti-djordje  
 
Веома се мало зна о остацима средњовековног храма у близини Лединаца. Постоје 
претпоставке да је реч о средњовековном манастиру Светог Саве или да је реч о 
цркви посвећеној Светом Георгију или Светом Прокопију. Епископ сремски Василије 
прогласио је средњовековну светињу за манастир Светог Саве и тако започео њену 
обнову 2017. г. Према неким нагађањима потиче још из XIII века. Уз остатке је 
изграђена црква брвнара у којој се током обнове врше службе. 
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Манастир Свети Марко (Водице) 
Основан 2011. г. 
СГШ: 45.06205, ИГД: 20.14821, https://www.facebook.com/manastirsvetimarko/  
 
Предање каже како је почетком XIX века на извору недалеко од Саса (данас Нови 
Карловци), на дан Светог апостола Марка, „прогледао“ истоимени дечак из 
Крчедина, који је од рођења био слеп. У знак захвалности он је ту поставио икону 
свеца и од тада је то место ходочашћа. Године 1883. је саграђена капела у којој је до 
Другог светског рата литургија служена два пута годишње. Временом је капела 
запуштена, све до 2006. г. када су почели да је обнављају Ђока и Персида Обадов. 
Већ следеће године је стављена у функцију, а 2011. г. је проглашен манастир чија је 
прва монахиња била Персида, у монаштву Емилија. По њеној смрти закалуђерио се 
њен супруг, данас монах Емилијан. Манастирска црква је потпуно обновљена, а 
саграђен је и конак. 
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Манастир Свете Петке - Беркасово 
Основан 2008. г. 
СГШ: 45.16848, ИГД: 19.26432, https://sid.rs/manastir-sveta-petka-berkasovo/  
 
Посвећен је Светој Петки Трновој. Данашња црква настала је у другој половини XIX 
века. У кругу манастира се налази „лековити” извор крај којег је својевремено 
подигнута црква брвнара, водица. Према писаном извору из 1863. г. око извора и 
брвнаре, која је касније изгорела, окупљао се народ пристигао из разних крајева. 
Уклесани натпис на мраморној плочи који потиче од извесног Дубровчанина изле-
ченог од тешке болести, један је од неколико натписа захвалности. Данас је извор 
уређен и налази се испод самог олтара цркве, а његова вода се у народу сматра 
лековитом и чудотворном. Извор до сада никад није пресушио. За манастир је 
проглашен 8. августа 2008. г. 
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Манастир Светих Ћирила и Методија 
Основан 1996. г. 
СГШ: 45.14332, ИГД: 19.78882 
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:264041-Vera-ili-smrt  
 
Манастир зилота, метох манастира Есфигмен са Свете Горе, налази се у некадашњој 
викендици, изнад Старе колоније у Врднику, у насељу које има име Угоре. За Српску 
православну цркву зилоти су отпадници, док они тврде да је она, пристајући на 
екуменизам, напустила изворну догму о једној светој и саборној апостолској цркви. 
Но, осим односа према екуменизму, између СПЦ и зилотског покрета нема других 
суштинских разлика - начин богослужења и режим живота монаха су исти. То је 
једини зилотски манастир у Србији (постоји и женски у Микољском камену у 
Кучевским планинама, недалеко од Бора). Данас у манастиру живе три монаха. 
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Манастир Старо Хопово 
Подигнут између 1496. и 1520. г. 
СГШ: 45.13548, ИГД: 19.85825 
http://www.strazilovo.org/page/np/manastir%20staro%20hopovo.html  
 
По предању Старо Хопово је подигао деспот Ђорђе (Максим) Бранковић. Но, то 
свакако није поуздано. Турски списи га помињу 1545, 1566. и 1578. г, а домаћи и 
нешто раније. Од првобитне дрвене цркве посвећене Св. Николи није остало ништа, 
страдала је од земљотреса 1751. г. Уместо ње је 1752. г. подигнута данашња посве-
ћена Св. Пантелејмону. Звоник није никад постојао и тек је недавно подигнут. Богато 
резбарени иконостас сликао је од 1793. г. до 1800. г. иришки молер Јефрем Исај-
ловић. Недалеко изнад потока Јеленац је уређени извор са капелицом. 
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Манастир Фенек 
Подигнут у првој половини XV века 
СГШ: 44.73971, ИГД: 20.22446, https://www.manastirfenek.com/  
 
Манастир су по предању основали Стефан и Ангелина Бранковић. Но, могуће је да је 
на месту манастира још деспот Стефан Лазаревић, између 1404. и 1406. г. саградио 
цркву Три јерарха као седиште београдских митрополита, те да су ту из Крушевца 
пренете мошти Свете Петке. Први писани запис о манастиру налази се у минеју јеро-
монаха Захарија из 1563. г. За разлику од фрушкогорских манастира, Фенек је остао 
под турском влашћу све до 1717. г. Нова црква Свете Петке подигнута је у периоду од 
1793. до 1797. г. У Првом светском рату је изгорела, а након што је обновљена, у Дру-
гом је заједно са конацима скоро цела срушена. Обнова је почела 1991. г. и данас је 
манастир потпуно завршен. Манастирска капела посвећена Св. Петки сазидана је 
1800. г. на месту старе капеле, над бунаром за који се верује да га је саградила мати 
Ангелина Бранковић. У Фенеку су се 1788. г. састали кнез Алекса Ненадовић и аус-
тријски цар Јосиф II, а после пропасти Првог српског устанка 1813. г. у њему су месец 
дана боравили вожд Карађорђе и његов син Алекса, о чему постоји и спомен плоча. 
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Манастир Шишатовац  
Подигнут 1520. г. 
СГШ: 45.12535, ИГД: 19.55158, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Манастир_Шишатовац  
 
Према Завештателном свитку, чуваном до Другог светског рата у манастиру, основао 
га је жички игуман Теофил са монасима Иларионом и Висарионом на месту мале 
цркве Св. Николе, зване Реметска. Први писани помен о Шишатовцу, под именом 
Ремета, потиче из турских пореских књига из 1545. г. Првобитна црква је замењена 
новом, каменом, покривена шиндром, коју су 1634. г. изградили приморски мајстори 
Јован и Гашпар. Четвороспратни звоник је подигнут 1742. г. прилогом Вука Исако-
вича. Гробљанска капела је подигнута 1749. г. Трећа, данашња црква посвећена 
Рођењу Богородице, зидана је од 1758. до 1778. г. Иконостас и зидне слике израдио 
је Григорије Давидовић Опшић из Чалме током 1793. и 1794. г. Док је архимандрит 
био Лукијан Мушицки, а после пропасти Првог српског устанка 1813. г, у Шишатовцу 
је боравио Вук Караџић који је ту забележио најлепше народне песме од певача и 
гуслара Филипа Вишњића и Тешана Подруговића. До 1942. г. у манастиру су чуване 
мошти Стевана Штиљановића. 
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Samostan Milosrdnih sestara Sv. Križa 
Osnovan u prvoj polovini XX veka 
SGŠ: 44.96743, IGD: 19.60994, https://sestre-sv-kriza.hr/povijest/ 

Milosrdne sestre svetoga Križa su rimokatolički ženski red koji se prvenstveno bavi 
negom bolesnika i pomaže siromašne. Osnovan je 1844. g. u Menzingenu u 
Švajcarskoj, a od 1868. g. deluje na ovim prostorima od dolaska u Đakovo, u kojem je 
i danas sedište Milosrdnih sestara za ovaj deo Evrope. Nakon 15 godina šire se po 
prostorima tadašnje Austrougarske, negujući bolesnike po mnogim bolnicama. Negde 
početkom XX veka dolaze i u Sremsku Mitrovicu i od tada neprestano dobrovoljno 
pomažu teškim bolesnicima u gradskoj bolnici. Nekoliko puta su menjali lokaciju 
samostana, a sada se nalaze u kući u ulici Svetog Save. 
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