


Туристичка организација града Смедерева | Tourist Organization of Smederevo



СМЕДЕРЕВО
Постоје градови који су својим развојем кроз историју по-
стајали престонице, и они други који су грађени да буду пре-
стонице. Као што је Смедерево. Последња српска средњeве-
ковна престоница, последњи покушај да сачувамо славну 
српску средњевековну државу. Водени град, највећа рав-
ничарска тврђава у Европи, капија између запада и истока, 
највећи српски градитељски подухват, све су то епитети који 
красе Смедерево.

Још само у Смедереву можете видети остатке последњег 
српског средњевековног двора, и само још у Смедереву мо-
жете осетити како је ренесанса дотакла Србију. Прекасно. 
Коначним падом последњег српског главног града, Смеде-
рева, у Османлијске руке 1459. године, гаси се српска држава.

Остали су прозори Ђурђевог двора да вам привуку по-
гледе као што су привлачили погледе многих Европљана у 
XV веку, да виде чудо – стакло на прозорима. Не било какво. 
Најскупоценије. Са чувеног Венецијанског острва Мурано. 
И само још ту још увек можете чути како је српски деспот 
правећи себи камене куле за одбрану направио и акустичан 
двор у коме ће уживати у музици свог дворског композитора 
Кир Стефана Србина. И не само он и његова дворска сви-
та, већ и многе европске крунисане главе које су долазиле 
у Смедерево, да тргују, преговарају, обећавају српском Де-
споту да ће помоћи Србима у одбрани од Отоманске импе-
рије, али и да се помоле над моштима Светог Луке, једног од 
четворице Јеванђелиста, првог иконописца и лекара, који је 

There are cities which had their development through history 
and became the capital, and the others that were built to be the 
capital. As Smederevo is the last Serbian medieval capital, the lat-
est attempt to protect the famous Serbian medieval state. Water 
City, the largest lowland fortress in Europe, the gateway between 
East and West, all of this are epithets that adorn Smederevo.

Only in Smederevo, you can see the remains of the last Ser-
bian medieval court, and just in Smederevo, you can feel how 
the renaissance touched Serbia. Final fall of the last Serbian cap-
ital, city of Smederevo, in Ottoman hands in 1459, Serbian state 
disappears.

Today, you can see here windows of Despot Djuradj court 
which will attract your view as they have attracted many views 
of European residents, who were coming to see the miracle – 
glass windows. Only here you can still hear how the Serbian 
despot was building stone towers for defense and also made 
a very acoustic palace where he could enjoy the music of his 
court composer Kir Stefan the Serb. And not only him and his 
royal suite, but many European crowned kings and princes who 
came in Smederevo, to trade, negotiate, promising serbian des-
pot to help Serbs in defense of the Ottoman Empire, and to pray 
over the relics of St. Luka, one of the four Evangelists, the first 
iconographer and doctor, whose peace, for a short time was 
located right in Smederevo. Today, he protect us from Padova 
in Italy. There still have the remains of the church inside the for-
tress to testify about those times.



свој загробни мир једно време налазио управо у Смедереву. 
Данас нас чува из Падове. Остали су и темељи цркве унутар 
тврђаве да сведоче о тим временима.

Тврђава троуганоуг облика и данас је тачка полазишта 
даљег развоја града Смедерева. Лепезасто се раширио град 
полазећи од тврђаве, чувајући успут трагове живота, битака 
и страдања, али и успона и развоја кроз историју. Даље кроз 
историју Обреновићи обележавају овај град поново уносећи 
у њега дах Европе. Зидају се црква, начелства и суд, уређује 
градски трг, да буде баш као у Европи, јер долазе европљани 
лађама у Смедерево по чувено вино и грожђе. Вредни вина-
ри и воћари смедеревски их сачекују на пристаништу 1888. 
године, излажући своје производе на Дунавском кеју, не зна-
јући да тако одпочињу једну од најстаријих манифестација у 
Србији – Смедеревску јесен.

Данас је Смедерево такође и град вина а та вина можете 
пробати у „Винском граду”, на главном градском тргу. Смеде-
рево је познато и по својој опуштеној атмосфери, доброј хра-
ни, квалитетним винима, фестивалима, манифестацијама, кон-
цертима и активним културним животом током целе године.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ
Смедерево је град у Подунавском округу. Налази се у у се-
вероисточном делу Србије на другој по величини европској 
реци Дунаву. Од престонице, Београда, удаљено је свега 46 
km. Основни потенцијал града Смедерева је управо њен ка-
рактеристичан микроположај односно изузетно повољан 
геосаобраћајни положај између два европска коридора – 
копненог X – ауто-пут и водног – VII – Дунав.

Територија Града припада Подунављу и доњем Помора-
вљу. Лежи на десној обали реке Дунав, непосредно од ушћа 
Велике Мораве у Дунав.

Клима: Умерено-континентална
Број становника (2012): 108. 029
Позивни број за државу и град: +381 (0) 26

Историја

Прво помињање Смедерева под овим називом забележено 
је у Повељи византијског цара Василија II из 1019. године. 
Град Смедерево се налази уз правац римске границе (Лимес) 
и Цариградског друма, што је током историје битно одређи-
вало његов значај и улогу у историјским догађајима.

Као такво, ово место има континуитет од праисторије, 
преко антике и средњег века до данашњих дана. О свим тим 
временима сведочи богато културно наслеђе смедеревског 

Fortress triangle shape today is point of departure for further 
development of the city of Smederevo. Spread out city starting 
from the fortress, guarding the signs of life, battles and suffering, 
as well as growth and development through the history. Contin-
ue through the history, dinasty Obrenović mark this city again 
bringing to it the breath of Europe. They were building church, 
district offices and the court, governing the town square, to be 
just like in Europe, because Europeans were coming by ships in 
Smederevo for the famous wine and grapes. Winemakers and 
fruit growers from Smederevo stopped ships at the port in 1888 
year and they were exhibiting their products on the Danube 
promenade, without knowing that they have started one of the 
oldest festival in Serbia called Smederevo autumn.

Today Smederevo is also the city of wine and those wines 
you can taste in the wine town on the main square. Smederevo is 
known for its relaxed atmosphere, good food, quality wines, fes-
tivals, events, concerts, and vibrant cultural life during the all year.

GENERAL INFORMATION ABOUT 
THE CITY
Smederevo is a city in the Danubian district. Provided in the 
northeastern part of Serbia in the second largest European river 
Danube. From the capital, Belgrade is only 46 km. Basic poten-
tial of the city of Smederevo is its distinctive microposition or 
extremely favorable geotraffic position between two European 
corridors – the land X – highway and water – VII – Danube.

The territory of the city belongs to the Danube basin and 
the lower Morava. It lies on the right bank of the Danube river, 
near the mouth of the Velika Morava and Danube rivers.

Climate: Temperate continental
Population (2012): 108 029
Country Code and City: +381 (0) 26

History

The first mention of Smederevo under this name is recorded in 
the Letter of the Byzantine emperor Vasilija II in 1019. Smedere-
vo city is located along the route of the Roman borders (Limes) 
and Constantinople road, which is important in history was de-
termined by its importance and role in historical events.

As such, this place has continuity from prehistory through 
ancient times and the Middle Ages to the present day. For all 
those times the evidence is rich cultural heritage of Smedere-
vo embodied in number of sites deployed in and around.The 
special significance Smederevo gets early fifteenth century, in 



краја оличено у више локалитета распоређених у граду и 
око њега. Посебан значај Смедерево добија почетком пет-
наестог века, у доба деспота Ђурђа Бранковића, када постаје 
последња престоница српске средњевековне државе и се-
диште црквеног и привредног живота. Саграђена је Смеде-
ревска тврђава, чији бедеми и данас стоје и сведоче о бурној 
прошлости града.

Након пада у турске руке, Смедерево задржава шири 
регионални значај као седиште санџаката, све до 1521. го-
дине. Током шеснаестог и седамнаестог века, развило се у 
већу оријенталну варош. Крајем седамнаестог века, за време 
аустро-турских ратова, варош је наизменично била у рукама 
зараћених страна, разарана је и привредно опала. У време 
аустријске власти овде је био центар дистрикта. У обновље-
ној српској држави Смедерево игра значајну улогу, пре свега 
као седиште Совјета од 1805–1807. године, али и као разви-
јено градско насеље, трговачко седиште и главни град Сме-
деревске нахије.

Током читавог XIX и XX века, некад у већој, некад у мањој 
мери, користећи своје потенцијале, имало је своје место у 
реду најразвијенијих градова Србије.

the age of despot Djuradj Brankovic, when it became the last 
capital of the medieval Serbian state and the seat of religious 
and economic life. Fortress was built in Smederevo, whose walls 
still stand and bear witness of the turbulent history of the city.

After falling into Turkish hands, Smederevo retains the wid-
er regional importance as the seat of the Sandzak until 1521. 
During sixteenth and seventeenth centuries, evolves into a larg-
er oriental town. At the end of the seventeenth century, during 
the Austro-Turkish wars, the town was alternately in the hands 
of warring parties, and the economic was destroyed. At the time 
of the Austrian government here was the center of the district. 
The renewed Serbian state Smederevo plays an important role, 
especially as the seat of the Government from 1805 to 1807, as 
well as a developed urban center, office and commercial capital 
of Smederevo district.

During the 19th and the 20th century, sometimes in greater, 
sometimes in lesser extent, city potential had its place in line of 
the most developed cities in Serbia.



ATTRACTIONS
“Golden hill” villa in Smederevo
Former summer mansion of the Serbian Obrenovic dynasty

“Golden hill” villa, the former summer mansion of the Serbian rul-
ing Obrenovic dynasty, occupies a special position in Smedere-
vo’s cultural and historical herritage. It is one of the most signif-
icant symbols of Smederevo as the witness of the court culture 
development in modern Serbia, but also as the representative 
of the soicalistic Yugoslavia.

The history of this monument dates back to the first de-
cades of the 19th century, the time of liberation from the Os-
man reign and the time of birth of the modern Serbian country. 
The land with grapevine plantations and wine basement was 
established by the duke Milos Obrenovic during the third de-
cade of the 19th century, who had an aesthetical sensibility for 
the natural environment, choosing the most beautiful location 
in Smederevo then and now. The duke’s domain in Smederevo 
will rise during the reign of the duke Mihailo Obrenovic, who 
had the grapevine plantations restored and one-story summer 
mansion built in 1865, which marks the beginning of formal ubi-
cation of Smederevo as the ruler’s topos. In this period grape 
picking in the duke’s vineyard for the first time turns into a true 
festivity attended by the government representatives, family 
members and many guests. The grape from the duke’s and later 
the king’s vineyard would become the role-model product for 
the vineyardists in Smederevo, which hinted at the idea about 
the “Grape exhibition” and now it has a very special place with-
in the important manifestation of tourism and economy called 

“Smederevska jesen” (Autumn in Smederevo). 
The queen Natalia Obrenovic had a special attitude to-

wards the royal domain in Smederevo. At her discretion, the 
royal architect, Jovan Ilkic reconstructed the mansion from 

ЗНАМЕНИТОСТИ
Вила „Златни брег” у Смедереву
Некадашњи летњи двор српске династије Обреновић 

У културно-историјском наслеђу Смедерева посебно место 
припада вили „Златни брег”, некадашњој летњој резиденци-
ји српске владарске династије Обреновић. Она је један од 
најзначајнијих симбола Смедерева као сведок развијања 
дворске културе у модерној Србији, али и као репрезент со-
цијалистичке Југославије. 

Историја овог споменика сеже у прве деценије XIX века, 
у време ослобађања од владавине Османлија, и стварања 
модерне српске државе. Имање са засадима винове лозе и 
подрумом утврдио је кнез Милош Обреновић током треће 
деценије XIX века, са истанчаним сензибилитетом за природ-
ни амбијент, бирајући најлепши положај тадашњег и савре-
меног Смедерева. Кнежевски домен у Смедереву доживеће 
успон током владавине кнеза Михаила Обреновића, који 
обнавља засаде винове лозе и подиже једноспратни лет-
њиковац 1865. године, чиме започиње формална убикација 
Смедерева као владалачког топоса. У овом периоду брање 
грожђа у кнежевском винограду први пут се претвара у пра-
ву светковину којој присуствују представници владе, чла-
нови породице и многобројни гости из народа. Грожђе из 
кнежевог, потом и краљевског винограда постаће узор сме-
деревским виноградарима, а из чега ће се крајем XIX века 
родити клица о „Изложбама грожђа” која данас живи у важној 
туристичко-привредној манифестацији „Смедеревска јесен”.

Краљица Наталија Обреновић имала је посебан однос 
према смедеревском краљевском домену. На њену иници-
јативу дворски архитекта Јован Илкић 1897. године рекон-
струише летњиковац из времена кнеза Михаила Обренови-
ћа у репрезентативну вилу у тада актуелном „швајцарском 



the look it had during the age of the duke Mihailo Obrenovic 
into a representative villa designed in then fashionable 

“Swiss style”. She was frequently a guest in Smederevo, as the 
grape picking organizer, or she resided here with her son, the 
future king, Aleksandar Obrenovic, and court entourage at 
the time of summer holidays. The court park was designed 
in this period.

From 1900 to 1903, that is, since the wedding of the Ser-
bian king Aleksandar Obrenovic and Draga Masin, the villa in 
Smederevo continuously served as the king’s court. As report-
ed by the then press, the royal couple came “to their vineyard 
in Smederevo for a longer period of time” every summer, and 
that time was filled with many events such as celebrations of 
birthdays, namedays, wedding anniversaries, gatherings of art-
ists, actors, painters, cricket matches on special fields at the royal 
property, bathing in the royal bathroom at the Danube. The roy-
al couple was portraited en plein-air by one of the most famous 
painters of that epoch, Vlaho Bukovac. In the drawing room, as 
the central part of the summer mansion where the ruler, the 
court entourage and special guests gathered, they played the 
piano, the pool, or watched theatre plays.

стилу”. Она је чест смедеревски гост, као организатор бербе 
грожђа, или пак овде борави са својим сином, будућим кра-
љем Александром Обреновићем, и дворском свитом током 
летњих одмора. У ово време око летњиковца је формиран и 
дворски парк.

У континуитету краљева вила у Смедереву функционише 
као краљев двор од 1900. до 1903. године, односно од вен-
чања српског краља Александра Обреновића и Драге Ма-
шин. „На дуже бављење у свој смедеревски виноград” како 
је извештавала ондашња штампа, краљевски пар је долазио 
сваког лета, а то време било је испуњено многобројним до-
гађајима попут прослава рођендана, имендана, годишњице 
брака, окупљањем уметника, глумаца, сликара, играма кри-
кета на посебним теренима на краљевском имању, купањем 
у Краљевском купатилу на Дунаву. Владарски пар у пленеру 
портретише тада један од најтраженијих сликара, чувени 
Влахо Буковац. У салону, као централном месту летњег двора 
у коме се окупљају владар, дворска свита и одабрани гости, 
свира се клавир, игра билијар, изводе позоришне представе.

Након Мајског преврата 1903. године, у коме су убијени 
краљ Александар и краљица Драга Обреновић, краљица 



After the Overthrow of May 1903, when the king Aleksan-
dar and queen Draga Obrenovic were killed, the queen Natalija 
gave the summer mansion with the vineyard as a present to her 
officer Antonije Oreskovic. The mansion was the property of his 
descendants until the end of the Second World War. During that 
time, special attention was given to raising grape and cultivat-
ing vineyard. The villa was greatly damaged during the military 
operations in this region during the First World War.

The most significant transformation of the former royal 
domain in Smederevo occurred after the Second World War. 
The villa and the vineyards became the state property and the 
architect Bogdan Bogdanovic did a detailed architectural re-
construction during the 1961. The royal villa in the “Swiss style” 
was reconstructed to become a clasicistic building serving as 
the residential premises of the government of the Republic of 
Serbia. It changed its name into “Golden hill”, which is still its of-
ficial name. The park in front of the villa was also reconstructed 
and now contains a fountain with a sculpture named “Ice with 
swan” by Olja Ivanjicki, a famous artist. There are also rose bush, 
gothic pointed tower and modest belvedere. The interior was 
then equipped with the respective stylistic furniture. A frequent 
guest was former president of Yugoslavia, Josip Broz Tito.

Today the villa perserves invaluable objects, among them: 
the dresser (18th century), a table for playing cards (1860), chess 
table (1840), music-stand with royal coat of arms (19th century), 
china dishes, and among the pieces of art, the queen Natalia 
Obrenovic’s portrait done by Stevan Todorovic is representa-
tional as well as a series of photographies made by our first pho-
tographer, Anastas Jovanovic.

This building received the status of a very important monu-
ment of culture in 2009.

Snezana Cvetkovic, MA

Наталија поклонила је летњи двор са виноградом у Смеде-
реву, официру Антонију Орешковићу. У власништву његових 
потомака летњиковац је био до краја Другог светског рата. 
Током овог периода посебна пажња била је посвећена узга-
јању винограда и неговању винове лозе. Вила је умногоме 
страдала током војних операција које су се у Првом светском 
рату одвијале управо на овом терену.

Најзначајнија трансформација некадашњег краљевског 
домена у Смедереву настала је у годинама по завршетку 
Другог светског рата. Вила и виногради постали су државна 
својина, а архитекта Богдан Богдановић извео је опсежну ар-
хитектонску реконструкцију током 1961. године. Краљевска 
вила у „швајцарском стилу” реконструисана је у класицистич-
ко здање као резиденцијални објекат Владе Републике Срби-
је. Преименована је у вилу „Златни брег” који је и данас њен 
службени назив. У такође реконструисаном парку испред 
виле, постављена је фонтана са скулптуром „Леда са лабудом” 
дело уметнице Оље Ивањицки. Парк је обогаћен садржајима 
попут ружичњака, фијале и скромног белведереа. Тада је ен-
теријер виле опремљен одговарајућим стилским намешта-
јем. У овом периоду чест гост виле био је тадашњи председ-
ник Југославије Јосип Броз Тито. 

Данас се у вили чувају изузетно вредни експонати, међу 
којима се посебно издвајају: тоалетни сто-коафеза (XVIII век), 
сто за картање (1860), сто за шах (1840), сталак за ноте са кра-
љевским грбом (XIX век), порцеланско посуђе, а од уметнич-
ких слика репрезентативан портрет краљице Наталије Об-
реновић, дело Стевана Тодоровића, као и низ фотографија 
које је снимио наш први фотограф Анастас Јовановић. 

Статус споменика културе од посебног значаја ово здање 
добило је 2009. године.

мр Снежана Цветковић

vila.obrenovic@smederevo.org.rs



The Smederevo fortress

Smederevo fortress is situated on a large plateau at the con-
fluence of the Jezava and Danube rivers. It was built to be the 
capital of the country and the fortified palace for despot Djuradj 
Brankovic. It was built with great effort and it is the last major 
achievement of Serbian military architecture.

The fort is triangular base and contains Big and Small town. 
In the first phase, from 1428. the 1430th, it was built a Small town, 
surrounded on two sides by the Danube and Jezava, while on 
the third side was water-filled moat. The great city was built 
largely to the 1439th, and established in the period in 1444–1453.

According to its area of 11 ha with no external walls and 
towers and 14.5 ha with them, is the largest lowland fortress 
that type in Europe. Smederevo’s fortress today is a monument 
of great importance, a popular tourist destination, as well as an 
exclusive space for music and drama and other cultural events.

The Small town of Smederevo fortress is open to visitors dai-
ly from 08:00 am to 08:00 pm.

+381 (0) 26 612 840
www.smederevskatvrdjava.com

Смедеревска тврђава

Смедеревска тврђава налази се на пространој заравни на 
ушћу реке Језаве у Дунав. Подигнута је с циљем да буде пре-
стоница земље и утврђени двор деспота Ђурђа Бранковића. 
Грађена је уз велике напоре и представља последње велико 
остварење српске војне архитектуре.

Тврђава је троугаоне основе и чине је Велики и Мали 
град. У првој фази, од 1428. до 1430. године, подигнут је Мали 
град, опкољен са две стране Дунавом и Језавом, док се са 
треће стране налазио ров испуњен водом. Велики град по-
дигнут је већим делом до 1439. године, а утврђен је у перио-
ду од 1444. до 1453. године.

Према својој површини од 11 ha без спољашњег бедема 
и кула, односно 14,5 ha са њима, представља највећу равни-
чарску тврђаву тог типа у Европи. Смедеревска тврђава да-
нас представља споменик културе од изузетног значаја, по-
пуларну туристичку дестинацију, као и ексклузиван простор 
за музичко-сценске и друге културне догађаје.

Мали град Смедеревске тврђаве отворен је за посетиоце 
свакодневно од 8 до 20 часова.

+381 (0) 26 612 840
www.smederevskatvrdjava.com



The main city square

Represents the central part of Smederevo. It is a triangle shaped 
square just like the Fortress is. Located on the site of the former 
major markets. Dominated by the Temple of the Holy Great Mar-
tyr George the Victorious and there are a monument to fallen 
soldiers in World War I, County Administration Building, the Gal-
lery of Modern Art and the famous fountain, a meeting place, 
rest and entertainment among city’s youth and senior citizens.

The Church of St. George

The Church of Saint George is one of the largest churches in 
19th century in Serbia. Located in the city center, it was built in 
the time from 1850 to 1854. and it was modeled on the mon-
astery of Manasija. In the spirit of the early Romantic historicism 
that is its best, there are compression Byzantine and Western 
elements. First World War, suffered damage that was repaired in 
1935. 150 years Jubilee church marked the 2005th as a religious 
and cultural event of the city.

Главни градски трг

Представља централни део Смедерева. Троугаоне је форме 
као и Тврђава. Налази се на месту некадашње велике пијаце.
Тргом доминира Храм Светог великомученика победоносца 
Георгија а ту су и Споменик палим борцима у Првом свет-
ском рату, Зграда окружног начелства, Галерија савремене 
уметности и чувена фонтана, као место састанка, предаха и 
забаве како старих тако и младих Смедереваца.

Храм Св. Георгија

Храм Светог Георгија један је од највећих храмова XIX века у 
Србији. Налази се у центру града, подигнут је у периоду од 



The street of King Peter the First

Is the most popular street in Smederevo, the street is directly 
connected with the city square.In this area is concetrated many 
of bars, cafes and night clubs which can satisfy everyone's 
taste. This walking zone of the city is always crowded, especial-
ly during the weekend. King’s Peter street leads further down 
to the Danube river where all night clubs and discoteques are 
located.

Karadjordje’s Mullbery tree

The tree is monument of the First Serbian Uprising. Beneath it, 
on November 8th the Turkish commander Dizdar Muharem Gusa 
gave the keys of city Smederevo, to the leader of the First Serbi-
an Uprising – Karadjordje Petrovic. The mulberry tree is over 300 
years old and is under state protection. It is in the category of 
botanical monuments of nature. Located in the city center close 
to the high school.

The Church of the Dormition of the Holy mother 
of God from the 15th century

It is located at the old cemetery on the Karadjordje hill. It was 
created in the first half of the 15th century. The church was 
chapel of Metropolitan Athanasios of Smederevo. Painted 
about 200 years after construction, by unknown zographic 
workshop. Beside the altar of the church, on the north side is 
the tomb of Dimitrije Davidovic – father of Serbian journalism. 
There is also a memorial monument for victims of explosion 
on 5th June.

1850–1854. године по угледу на манастир Манасију. У духу ра-
ног романтичарског историцизма који је овде досегао свој 
врхунац, присутна су сажимања византијских и западњачких 
елемената. У I светском рату претрпео је оштећења која су 
1935. године санирана. Јубилеј 150 година Храма обележен је 
2005. године као верски и културни догађај града.

Улица Краља Петра Првог

Свакако најпопуларнија улица Смедерева – улица Краља Пе-
тра Првог, директно се наставља на Главни градски трг. Овде 
је скоцентрисан највећи број кафе-барова и клубова који ће 
задовољити свачији укус. Сваког викенда, у потрази за до-
брим проводом, ова пешачка зона преплављена је младим 
људима. Улица Краља Петра Првог, води даље до реке Дунав 
на чијем се кеју налазе бројни клубови, дискотеке и сплаво-
ви.

Карађорђев дуд

Споменик из I српског устанка под којим је 8. новембра 1805. 
године турски заповедник диздар Мухарем Гуша предао 
кључеве Смедеревског града вођи I српског устанка – Кара-
ђорђу Петровићу. Дуд је стар преко 300 година и стављен 
је под заштиту државе, тј. припада категорији ботаничких 
споменика природе. Налази се у центру града у непосредној 
близини Гимназије.



Museum in Smederevo

Museum in Smederevo is complex type and it contains historical, 
ethnological, archaeological, artistic and numismatic collection. 
In the exhibition halls chronologically and thematically exposed 
material from prehistoric and ancient times to the present, which 
shows the greatest extent of  local history from ancient times to the 
mid-twentieth century. Line of exposure has a logical start and flow, 
starts from prehistoric material (room on the ground floor), and 
ends with recent history. At its current location in the Omladinska 4, 
Museum is open since 1972. as adaptation of former hotel Jadran.

The museum is open to visitors every day except monday. 
Weekdays from 10:00 am to 05:00 pm. Saturday and Sundays 
from 10:00 am to 03:00 pm.

Omladinska 4, Smederevo
+381 (0) 26 4622 138
www.mus.org.rs

Црква успења пресвете Богородице из XV 
века

Налази се на Старом гробљу на Карађорђевом брду. Настала 
је у првој половини XV века. Верује се да је била гробна ка-
пела смедеревског митрополита Атанасија. Осликана је око 
200 година након изградње, од стране неколицине зограф-
ских радионица.

Уз олтар цркве, на северној страни налази се гроб Дими-
трија Давидовића – оца српског новинарства. Овде се такође 
налази и спомен-костурница жртвама петојунске експлозије, 
по пројекту Дерока.

Музеј у Смедереву

Музеј у Смедереву је завичајни, комплексног типа и чине га 
историјска, етнолошка, археолошка, уметничка и нумизматичка 
збирка. У изложбеним салама хронолошки и тематски је изло-
жен материјал од праисторије и антике до данас, који у најве-
ћем обиму приказује локалну историју од најстаријих времена 
до половине XX века. Ред излагања има логичан почетак и ток, 
полази од праисторијског материјала (сала у приземљу), а завр-
шава се новијом историјом. На садашњој локацији у Омладинској 
4, Музеј ради од 1972. године адаптацијом бившег хотела Јадран.

Музеј је отворен за посетиоце сваког дана, осим поне-
дељка. Радним данима од 10.00 до 17.00 часова. Суботом и 
недељом од 10.00 до 15.00 часова.

Омладинска 4, Смедерево
+381 (0) 26 4622 138
www.mus.org.rs



The galery of modern art

Once a renowned hotel Ninic was built in 1928. acording to 
the design of engineer Milija Ninic, and represents a beautiful 
exampe of city architecture in the spirit of the first twentieth 
in 20th century. Today it is a city gallery – the Gallery of 
modern art. Its position on the main city square gives it an 
exceptional ambient value.

Wine City

In the center of Smederevo, is WineTown or Wine City. In this 
interesting corner are homes built from authentic barrels which 
are several hundred years old and also there are streets that 
have names of wines which are famous since ancient times. In 
order to the city of Smederevo get back the title of the famous 
vineyard, the brand Smederevka and the reputation of the best 
producers of wine, owners of wine cellars from Smederevo 
gathered in Wine city. Here, every day, you can buy wines and 
spirits from our local producers.

OUT OF TOWN
Danube

Danube next to the Smederevo coast runs a length of 45 km (from 
Oresac to the mouth of the Morava, and to Kostolac), making 
the northern border of the city of Smederevo. Width troughs 
ranges from 800 to 1300 m. Near Smederevo Fortress  with big 
and small island, the Danube is separated into three branches.

Галерија савремене уметности

Некада угледни хотел Нинић градитељско остварење из 
1928. године, изграђен је по нацрту инжењера Милије Нини-
ћа и представља леп пример градске архитектуре двадесе-
тих година прошлог века. Данас је градска галерија – Галери-
ја савремене уметности. Положај на главном градском тргу 
даје овој згради изузетан амбијентални значај.

Вински град

У самом центру Смедерева, налази се ВиноГрад односно 
Вински град. Овај занимљиви кутак чине кућице изграђене 
од аутентичних бачви и буради старих неколико стотина го-
дина као и уличице које носе имена вина по којима је ово 
поднебље од давнина чувено. У жељи да Смедереву врати 
епитет чувеног виногорја, бренд Смедеревка и репутаци-
ју врхунских произвођача вина, у ВиноГраду окупљени су 
власници винских подрума из Смедерева и околине. Овде 
се свакодневно могу купити вина и ракија наших локалних 
произвођача.

ОКОЛИНА
Дунав

Дунав поред Смедеревског приобаља протиче у дужини од 
45 km (од Орешца до ушћа Мораве, и до Костолца) чинећи 
северну границу град Смедерево и Пожаревац-Костолац 
односно Смедеревског Подунавља. Ширина корита се кре-
ће од 800 до 1300 m. Код Смедеревске тврђаве Великом и 
Малом Смедеревском адом, Дунав је раздвојен у три крака.



Sightseeing with River:
Boat “Ada” ship capacity – 24 passengers.
+381 (0) 64 17 47 861

The Jugovo excursion place

5 km from the city center, on the right bank of the Danube (on 
the Belgrade-Smederevo road), is known picnic area with swim-
ming pool, tennis courts, sport courts, restaurants and children’s 
playgrounds. On Jugovo are several very popular restaurants: 
Brvnara, Vila Jugovo S, Kod Bivka etc.

Thermal waters of Jugovo, at a depth of 746 m – 862m, and 
a temperature of 66 degrees Celsius, increased mineral content 
and high salinity that give it a flavor of seawater, represent a 
local potential for the development of spa tourism.

Salinac grove and lake

Salinac grove covers an area of about 19 hectares. Represents 
one of the last remains of once widespread forests aged 300 
years, a total of 311 trees. This forest formation is rare natural 
monument with botanical character. Protected by the state, cat-
egory III. Salinac grove is located in the village of Salinac at 10km 
from the city.

Contact: Association for preserving natural
and cultural heritage “Oak” from Smederevo
+381 (0) 63 7144 067

Salinac Lake is located in the village of Salinac. Lake, during the 
summer months is very popular with many visitors from Smede-
revo. The lake has a nice beach and refreshments can be found 
in the coffee shop on the beach.

Разгледање града са реке:
Брод „Ада” капацитет брода – 24 путника.
+381 (0) 64 17 47 861

Излетиште Југово

На 5 km од центра града, на десној обали Дунава (пут Бео-
град–Смедерево), налази се најпознатије излетиште Југово, 
са базеном, тениским теренима, трим стазом, теренима за 
мале спортове, ресторанима и дечијим теренима за игру. На 
Југову је и неколико врло популарних ресторана: Брвнара, 
Вила Југово С, Код Бивка итд.

Термалне воде на Југову, на дубини од 746 m до 862 m 
и температуром воде 66 степени, повећаном минерализаци-
јом и високим салинитетом које јој дају укус морских вода, 
представљају потенцијал за развој бањског туризма.

Шалиначки луг и језеро

Шалиначки луг обухвата површину од око 19 хектара. Пред-
ставља једно од последњих остатака некада распрострање-
них лужниково-јасенових шума старости око 300 година, има 
укупно 311 стабала. Ова шумска формација представља при-
родну реткост и природни споменик ботаничког карактера. 
Под заштитом је државе, III категорије.

Шалиначки луг се налази у селу Шалинац на 10 km од града.

Контакт: Удружење за неговање природне
и културне баштине „Храст” из Смедерева
+381 (0) 63 7144 067

Шалиначко језеро се налази у селу Шалинац. Језеро је током 
летњих месеци врло популарно код Смедереваца али и го-



Coffee bar Sa-la-la Salinacka bb, Smederevo
+381 (0) 64 2626 085
+381 (0) 64 1594 482
www.salala.sdcafe.rs

SPORTS AND RECREATION
Hall of Smederevo

Hall of Smederevo is situated in the center of town at Djure 
Danicic street. Hall has a capacity of 3500 seats with possible 
extending of 1,000 seats. Workspace for handball court may 
extend like an installation parter on both sides. Hall has all op-
tions for organization many sports with ball (football, basketball, 
handball, volleyball...). The plan is to use the hall for organizing 
tennis matches. In the basement hall was built smaller bowling 
hall, from 4 to 6 tracks, as well as space for shooting range.

Djure Danicica 4
+381 (0) 26 613 123

Within the sports hall there is a salt rooms So relax vita studio to 
improve the physical condition and mood.

стију. На језеру је лепо уређена плажа а освежење можете 
наћи у кафе бару на самој плажи.

Кафе бар Ша-ла-ла Шалиначка бб, Смедерево
+381 (0) 64 2626 085
+381 (0) 64 1594 482
www.salala.sdcafe.rs

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Дворана Смедерево

Дворана Смедерево се налази у ширем центру града у улици 
Ђуре Даничића. Хала је капацитета 3500 гледалаца са могућ-
ношћу проширења за 1000 места. Радни простор рукометног 
терена може се проширити у виду постављања партера на 
две стране. Хала поседује све могућности за организовање 
спортова са лоптом (мали фудбал, кошарка, рукомет, одбој-
ка...). У плану је и коришћење хале за организовање тениских 
мечева. У подруму дворане постоји изграђена мања сала за 
куглање, од 4 до 6 стаза, као и простор за стрељану.

Ђуре Даничића 4
+381 (0) 26 613 123

У оквиру спортске хале налази се и слана соба So vita relax, 
студио за побољшање физичког стања и расположења.

+381 (0) 26 461 04 06
www.slanasobasmederevo.info



Спортско-рекреативни комплекс 
Базени Смедерево

Налази се у непосредној близини Дворане Смедерево. Ба-
зенски комплекс састоји се од олимпијског базена чије су 
димензује 22 m x 50 m, и два мања, прилагођена најмлађима 
и непливачима. Утакмице са трибина може посматрати 7. 000 
гледалаца. Олимпијски базен испуњава све FIDA стандарде, а 
опремљен је техником која задовољава строге захтеве међу-
народних пливачких догађаја.

Ђуре Даничића 4
+381 (0) 26 617 491

Стадион „ФК Смедерево”

Стадион фудбалског клуба Смедерево налази се на улазу у 
град из правца Београда старим путем преко Гроцке. Објекат 
се састоји од фудбалског терена, четири трибине, два полу-
кружна објекта и свлачионице. Објекат је капацитета 17.200 
седећих места.

Горанска 12
+381 (0) 26 22 33 19
www. fksmederevo.com

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Нушићеви дани, Април

+381 (0) 26 461 04 06
www.slanasobasmederevo.info

Recreational center and the swimming pool

It is located in proximity to the Hall of Smederevo. Pool complex 
consists an Olympic swimming pool whose dimension is 22 m 
x 50 m, and two smaller, which are customized to youngest and 
non-swimmers. Matches can watch from stands 7,000 specta-
tors. Olympic pool has all FIDA standards and is equipped with 
technology that fulfills the requirements of international swim-
ming events.

Djure Danicica 4
+381 (0) 26 617 491

Stadium FC Smederevo

Stadium of FC Smederevo is situated at the entrance to the city 
from Belgrade old road through Grocka. The facility consists of 
a football field, four stands, two round object and locker room. 
Object capacity is 17.200 seats.

Goranska 12
+381 (0) 26 223 319
www.fksmederevo.com

EVENTS
Nusic’s Days, April

Festival Nusic’s Days launched in 1984. in Smederevo, with the 
aim of popularizing works great comediographer Branislav 
Nusic, which is an important part of life (childhood and adoles-
cence) spent in Smederevo..

www.sdkultura.org.rs

Theatre in Fortress Theatrical Festival, July

The main idea of the festival, “The movement”, indicates the ar-
tistic and civilisational exprerience which comprises a passage 
through time, ages, genres, theatrical forms and various stylistic 
distinctions.

The festival “Theatre in fortress” is a manifestation of the 
competitory type which awards three main prizes: YOUNG 
PROMISING ACTOR OR ACTRESS decided by the jury (the win-



Фестивал Нушићеви дани покренут је 1984. године у Сме-
дереву, с циљем популаризације великог комедиографског 
дела Бранислава Нушића, који је важан део живота(детињ-
ство и младост) провео у Смедереву. Током фестивала орга-
низују се бројне позоришне представе, научни скупови, три-
бине, изложбе, специјализовани дечији програми а додељује 
се и награда за животно дело глумцу комичару.

www.sdkultura.org.rs

Позоришни фестивал Театар у тврђави, Јул

Мото фестивала, „Кретање”, указује на уметничко и циви-
лизацијско искуство које подразумева ход кроз време, 
епохе, жанрове, позоришне форме и различита стилска 
обележја.

На фестивалу „Театар у тврђави” као манифестацији која 
има и такмичарски карактер додељују се три награде, и то: 
МЛАДА НАДА, по оцени стручног жирија (добитнику припа-
да статуета са ликом Маре Бранковић), награда за НАЈБОЉУ 
ПРЕДСТАВУ ФЕСТИВАЛА, по оцени стручног жирија (добит-
нику се додељује статуета са ликом деспота Ђурђа Бранко-
вића) и награда за НАЈБОЉЕ ГЛУМАЧКО ОСТВАРЕЊЕ по оце-
ни публике (добитнику се додељује статуета Тврђаве). 

Патософирање 
позоришни и мултимедијални фестивал, Јул

Фестивал је за младу и урбану публику, који садржи позори-
шне представе, филмске пројекције, концерте, перформансе, 
драмске и перкусионистичке радионице, изложбе...
Фестивал окупља бројне еминентне уметнике из иностран-
ства (Италија, Словенија, Француска, Хрватска, БиХ и др.) као 
и уметнике из наше земље.

Смедеревска јесен, Септембар

Смедеревска јесен, туристичко – привредна манифестација, 
одржава се сваке године у месецу септембру, у славу грожђа 
и вина Смедеревског виногорја, уз дефиле средњовековних 
витезова, са богатим културно-уметничким програмом у чу-
веној Смедеревској тврђави и на трговима града.

Први извоз грожђа и вина забележен је 1879. године 
када су трговци из европских земаља долазили у Смедерево 
ради куповине смедеревских вина која су даље продавали у 
Швајцарској, Француској и другим европским земљама. Го-
дине 1882. на Светској изложби у Бордоу смедеревска вина 

ner gets the statuette of Mara Brankovic), THE BEST PLAY OF THE 
FESTIVAL decided by the jury (the winner gets the statuett of 
the despot Djuradj Brankovic) and the prize for THE BEST PER-
FORMANCE decided by the audience (the winner gets the For-
tress statuette).

Patosoffiranje
theater and multimedia festival, July

Festival for young and urban audience, which includes theater 
performances, film screenings, concerts, performances, drama 
and percussion workshops, exhibitions...

The festival brings together  number of eminent artists from 
abroad (Italy, Slovenia, France, Croatia, Bosnia, etc. . ) as well as 
artists from our country.

Autumn in Smederevo, September

Autumn in Smederevo, tourist and economic manifestation 
is every September, held in glory of grape and wine, with 
defile of medieval knights and rich cultural and artistic pro-
gram in the famous Smederevo Fortress and on the city 
squares

The first exportation of grape and wine is evidenced in 1879 
when the merchants from European countries were coming to 
Smederevo for the purpose of buying the Smederevo’s wine, 
which after has been sold in Switzerland, France and other Eu-
ropean countries.



су посебно награђена.
Прва изложба грожђа и вина у Смедереву одржана је 

1888. године на градском пристаништу. Трајала је неколико 
дана и цео град је тада био на ногама, уз музику и весеље.

Ове изложбе су прекидане само због ратова, а од 1961. 
године манифестација носи садашње име. У периоду од 1971. 
до 1988. године манифестација није организована, када ју је 
обновио Туристички савез.

Циљ организовања Смедеревске јесени јесте да се гости-
ма прикажу овдашњи висококвалитетни пољопривредни 
производи, као и богато историјско наслеђе из времена вла-
давине деспота Ђурђа Бранковића. Такође, програмом Сме-
деревске јесени обухваћени су и богати привредни, културни 
и спортски садржаји.

Последњих година Смедеревска јесен је прерасла у нај-
значајнију туристичко-привредну манифестацију Подунав-
ског округа, са обрисима сајамског карактера, што се огледа 
у броју излагача и посетилаца (просечно 100.000 посетилаца 
дневно).

www.smederevskajesen.com

Смедеревска песничка јесен,
међународни фестивал поезије, Октобар

Међународни песнички фестивал у Смедереву који је покре-
нут 1970. године. Осим најугледнијих песника који долазе по 
позиву организатора са свих меридијана пружа се прилика 
и мање афирмисаним песницима који учествују на конкурсу 
фестивала, као и завичајним ауторима.

www.smederevskapesnickajesen.org

In 1882 on The World’s Exposition in Bordeaux (Bordò), Sme-
derevo’s wines were especially awarded.

The first exibition of the grape and wine in Smederevo was 
in 1888, on the city’s port. It lasted for a few days and whole city 
was entertained with wine and music.

These exibition stopped during the world wars, and 
from 1961 the manifestation holds the actual name. In the 
period between 1971 and 1988 the manifestation wasn't 
organized. In 1988 was renewed by Tourist organization of 
Smederevo.

The purpose of organization of the Autumn in Smederevo 
is to present hither high-quality agricultural products and rich 
historical heritage of the City of Smederevo to our gests. The 
program of the manifestation includes economic, cultural and 
sports contents.

In recent years Autumn in Smederevo became one of the 
most significant tourist and economic manifestation in Podunavl-
je region with characteristics of the trade-fair, with a huge num-
ber of exponents and visitors (average 100 000 visitors per day).

www.smederevskajesen.com

Smederevo's Poet Autumn,
international Festival of Poetry, October

International poetry festival in Smederevo, which was launched 
in 1970. Apart from the most respected poets who come at the 
invitation of the organizers from all over are given the chance 
and less-established poets participating in the competition of 
the festival, as well as native authors.

www.smederevskapesnickajesen.org



Средњевековна вечера

У несвакидашњем амбијенту средњевековног српског двора, 
на Смедеревској тврђави, имате прилику да доживите неза-
боравно искуство – вечеру какву до сад на овим просторима 
нисте могли себи да приуштите.

Поштујући гостопримљив дух последњег српског Деспо-
та – Ђурђа Бранковића, припремили смо за Вас потпуно нов 
туристички производ који је идеалан за ваша групна путова-
ња, учвршћивање веза са вашим пословним партнерима али 
и са сарадницима из Ваших компанија, популарније речено 
team building.

Намера нам је да Вас угостимо у аутентичном српском 
двору, за трпезом која обилује храном која се тада користила.

Костимирани глумци ће само обављати своје улоге у 
дочаравању средњевековног амбијента не сметајући Вам у 
уживању.

Наравно да ћете моћи и да се сликате у њиховим кости-
ма и купите кригле и тањире из којих сте се служили у виду 
сувенира и сећања на ваш боравак на двору.

Служиће се само смедеревска вина јер бољих и нема.

Medieval Dinner

In the unusual atmosphere of the medieval Serbian court, in 
Smederevo fortress, you have the opportunity to get an unfor-
gettable experience – kind of dinner, you can not find in this 
region.

Respecting the hospitable spirit of the last Serbian despot  
– Djuradj Brankovic, we prepared for you brand new tourism 
product, which is ideal for your group travel, fixing connections 
with your business partners and employers from your company  
popular as team building.

We would like to welcome you in the authentic Serbian 
court, at the table rich of specialties from medieval period.

Costumed actors will only perform their roles in creating 
medievel atmosphere and will not interfere your pleasure. 
There’s, of course possibility to make photos in their costumes 
and to buy souvenirs (glasses, plates...) for your memories.

There will be serve only wines from Smederevo region be-
couse the better does not exist.





ВИЛА ГРАФ
Београдски пут 106
+381 26 670 555 
+381 65 9670 555
www.villa-graf.com

STASEA
Горанска 165, Југово
+381 26 670 270
+381 64 1547 938
+381 64 3851 294
stasea@verat.net 
www.apartmanistasea.com



BEER LAND
Излетничка 4
+381 26 4625 073
+381 60 3032 564
beerland.026@gmail.com

ХОТЕЛ ЦАР 
Ђуре Даничића 66
+381 26 642 042
+381 26 229 760
office@cartourism.net
www.cartourism.net



ХОТЕЛ 
ХАМБУРГ 
Шалиначка  ББ, поштански фаx 44
+381 26 618 887
+381 26 619 887
+381 65 5484 484
hamburghotelsd@gmail.com
www.hamburghotel.rs

ЗЛАТНО БРДО
Горичка 23а
+381 26 642 620
office@zlatnobrdo.com
www.zlatnobrdo.com

РЕСТОРАН ГРАНД
Чувени градски боеми су још давних дана одабрали наш 
ресторан као место на ком су почињали и завршавали дан. 
И данас, Ваш ресторан Гранд, са старим шармом али у мо-
дерном, редизајнираном амбијенту, очекује Вас у срцу Сме-
дерева, на градском тргу. Услугу и савршену храну ће Вам 
понудити ученици Економско трговинске школе са својим 
менторима. Нудимо Вам 170 места у климатизованој сали и 
130 места у летњој башти са погледом на шеталиште и цркву 
Светог Ђорђа.

Трг Републике 1–3
+381 (0) 26 672 703
ssekotrgsme1@open.telekom.rs



RESTORANI 
RESTAURANTS:

IMPERIJAL
restoran nacionalne kuhinje
Vojvode Glavaša 3/2
+381 (0) 26 613 250
+381 (0) 641578 533
imperial026@open.telekom.rs

TALISMANO
restoran nacionalne kuhinje
Knez Mihajlova 40
+381 (0) 26 648 400
+381 (0) 65 6484 000
nsikimic@open.telekom.rs

ZAMAK
restoran – bar
Kralja Petra I 19
+381 (0) 26 613 406
+38180) 63 283 981

BAVARIA
restoran pivnica
Srpskih Sovjeta 7
+381 (0) 26 611 323

NAŠA MALA KAFANA
restoran pivnica
Nosilaca Albanskih Spomenica,
tržni centar Nadvožnjak
+381 (0) 26 621 235

PERFETO
riblji restoran
+381 (0) 26 672 999
+381 (0) 60 6116 172
jelicaciric@yahoo.com

BLIM
restoran
Đure Daničića 153
+381 (0) 26 4625 527
+381 (0) 60 4625 527
blimdoo@yahoo.com

BRVNARA
restoran nacionalne kuhinje
Goranska 161
+381 (0) 26  670 064
restoranbrvnara@yahoo.com

VILA JUGOVO S
hrana i restoran
Beogradski put bb
+381 (0) 26 647 271
+381 (0) 65 4520 270
+381 (0) 64 2864 079
vilasspasov@live.com
www.vilajugovo.rs

KOD BIVKA
kafana
Ribarsko naselje Orešac, 
na obali Dunava
+381 (0) 26 793 388
+381 (0) 63 335 770

ТУРИСТИЧКО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 
THE TOURIST INFORMATION CENTRE

Основан је децембра 2006. године. Налази се у центру града, у 
пешачкој зони, улици Краља Петра I на броју 8. Туристичка орга-
низација града Смедерева једна је од првих организација у Ср-
бији која у свом саставу има Туристичко-информативни центар.

Његова основна функција је промовисање нашег града, 
културних, туристичких, привредних, спортских и других ма-
нифестација. Такође промовисање ресторана, кафића, сме-
штајних капацитета како нашим суграђанима, тако и гостима.

У овом пријатном амбијенту могу се купити сувенири, 
књиге, часописи, мајице, разгледнице и сл.

Радно време:
Понедељак – петак: 8.00 до 20.00
Субота: 9:00 до 15:00

Краља Петра I број 8
11300 Смедерево
+381 (0) 26 615 666
turizam.info@smederevo.org.rs

It was founded in December 2006. Located in the city center, in 
the pedestrian street of King Peter I at number 8. Tourist Orga-
nization of Smederevo is one of the first organizations in Serbia, 
which has Tourist Information Centre.

Its main function is to promote our city, cultural, tourist, 
commercial, sports and other events. Also to promote the res-
taurants, caffes, acommodation facilities to our citizens and vis-
itors. In this pleasant info centre you can buy souvenirs, books, 
magazines, T-shirts, postcards, etc.

Business Hours:
Monday – Friday: 8:00 am to 8:00 pm
Saturday: 9:00 am to 3:00 pm

King Peter I of 8
11300 Smederevo
+381 (0) 26 615 666
turizam.info@smederevo.org.rs



POGLED
restoran nacionalne kuhinje
Beogradski put bb
+381 (0) 26 670 061
+381 (0) 63 8687 722

BEER LAND
specijaliteti nacionalne kuhinje
Izletnička 4
+381 (0) 26 4625 073
+381 (0) 60 3032 564
beerland.026@gmail.com 

PANORAMA
restoran nacionalne kuhinje
Šantićeva 8 
+381 (0) 26 619 908 

VINCEIA
restoran nacionalne kuhinje
Šalinačka bb
+381 (0) 26 612 157
+381 (0) 69 1018 778
+381 (0) 69 1018 778

MOSTARSKA 24
restoran nacionalne kuhinje
Mostarska 24
+381 (0) 26 648 990
www.mostarska24.in.rs

GORANSKI DOM
riblji specijaliteti i jela sa roštilja
Goranska bb
+381 (0) 63 8079 735

GRAND
restoran mešovite hrane
Trg Republike 1–3
+381 (0) 26 672 703
ssekotrgsme1@open.telekom.rs 

TERASA 
hrana i restoran
Despota Đurđa 4
+381 (0) 69 2220 151 

BARIK
hrana i restoran
Beogradski put bb
+381 (0) 64 2891 666

VILA BAVARIA
hrana i restoran
Beogradski put bb
+381 (0) 63 225 527
kontakt@vilabavaria.com

ZLATNO BURENCE
hrana i restoran
Save Nemanjića 2
+381 (0) 26 621 431

PARK
hrana i restoran
Despota Đurđa 45
+381 (0) 26 649 470
 

SMEŠTAJ 
ACCOMMODATION:
HOTEL CAR
Đure Daničića 66
+381 (0) 26 642 042
+381 (0) 26 229 760
+381 (0) 64 2713 008
office@cartourism.net
www.cartourism.net 

MOTEL JERINA 
Autoput bb, Malo Orašje
+381 (0) 26 722 254
+381 (0) 64 2389 145 
 info@moteljerina.com
 www.moteljerina.com 

MOTEL ZLATNIK
 Kovinski put bb
+381 (0) 26 651 411
+381 (0) 63 210 327

PRENOĆIŠTE MIR
Ante Protića 21
+381 (0) 26 4628 820
+381 (0) 63 8024 775

info@prenociste-mir.com
www.prenociste-mir.com

APARTMANI LUX
Šalinačka bb
+381 (0) 26 640 570
luksgroup@open.telekom.rs

MIĆA LOVAC
sobe za izdavanje
Makedonska 9
+381 (0) 26 4622 965
+381 (0) 64 2439 650

APARTMANI STASEA
Goranska 165
stasea@verat.net 
+381 (0) 26 670 270
www.apartmanistasea.com

MARIJA
sobe za izdavanje
Dine Mančića 16 
+381 (0) 63 7524 283
+381 (0) 62 459 797

GORAN JANČIĆ
apartman za izdavanje
Lukijana Mušickog 75
+381 (0) 63 248 691
jancicg3@gmail.com

TERENAC
sobe za izdavanje
Starca Vujadina 100
+381 (0) 64 4078 824
+381 (0) 26 613 611
terenac.webs.com

DVOR
sobe za izdavanje
Jablanička 1
+381 (0) 26 612 200
+381 (0) 64 1384 477
zeljkodvor@gmail.com



KONAK
stan i sobe za izdavanje
Ljubička 3
+381 (0) 26 615 801
+381 (0) 64 4792 489
prenocistekonak@yahoo.com

M NA RASKRŠĆU
+381 (0) 64 6820 294
motelnaraskrscu@gmail.com
www. naraskrscu.com

HAMBURG
Kovinski put
+381 (0) 63 697 771
+381 (0) 26 618-887
+381 (0) 26 619-887
office@hamburgrestoran.rs 
hamburghotelsd@gmail.com

ZLATNO BRDO
stanovi za izdavanje na kraći i duži period
Gorička 23a
+381 (0) 60 6426 220
office@zlatnobrdo.com
www.zlatnobrdo.com

VILA ALEKSANDAR
sobe za izdavanje
Srbina 9
+381 (0) 26 4625 965
+381 (0) 64 2825 203
gorko@open.telekom.rs
www.vila-aleksandar.com

VILA GRAF
apartman i sobe za izdavanje 4*
Beogradski put 106
+381 (0) 26 670 555
+381 (0) 65 9670 555

VINARIJE / WINERIES:
PODRUM JANKO
Šalinača bb
+381 (0) 26 / 613 340
+381 (0) 64 / 123 60 73
janko026@ptt.rs
www.vinjanko.com

VINARIJA JEREMIĆ
8. Marta br 1 Jugovo
+381 (0) 26 651 427
+381 (0) 63 1155 923
office@vinarijajeremic.rs
ekomineral@open.telekom.rs
www.vinarijajeremic.rs

PODRUM DIONIS
Gitarić Zoran
+381 (0) 26 742 174
+381 (0) 63 7120 295
gitaric@ptt.rs

VINARIJA DOBRAVA
Dobri Do, Smederevo,
+381 (0) 26 742 104
+381 (0) 61 6887 271
+381 (0) 66 9456 965 

VINARIJA PLAVINAC
Radoslav Radojević
+381 (0) 11 2645 466
+381 (0) 63 1041 104
rr@spi.rs

PODRUM ILIĆ
Vodanj
+381 (0) 26 4715 398

VINARIJA VODNJANKA,
Maja Ilić Mitrović
+381 (0) 26 4715 399
+381 (0) 63 1715 399

KORISNE 
INFORMACIJE 
USEFUL INFO
POLICIJA / POLICE
Despota Grgura 2
+381 (0) 26 633 444 192

SAOBRAĆAJNA POLICIJA
TRAFFIC POLICE
Šalinačka bb
+381 (0) 26 619 916

VATROGASNA JEDINICA
FIRE DEPARTMENT
Šalinačka bb
+381 (0) 26 621 481
+381 (0) 26 4626 948

OPŠTA BOLNICA
GENERAL HOSPITAL
Knez Mihajlova
+381 (0) 26 240 700
www.obsmederevo.rs

HITNA POMOĆ
MEDICAL EMERGENCY (00-24) 
Knez Mihajlova 
+381 194

APOTEKA / PHARMACY (00-24)
Nosioci albanskih spomenica
+381 (0) 26 4622 026
www.apoteka-smederevo.rs

POŠTA / POST OFFICE
Karađorđeva 8
+381 (0) 26 634 016

POMOĆ NA PUTU
HIGHWAY SUPPORT
+381 1987
www.amss.rs

KONTOARIST RENT A CAR
+381 (0) 65 2729 151
www.kontoarist.net

AUTOBUSKA STANICA
BUS STATION
Omladinska 1
+381 (0) 26 4622 245
www.redvožnje.net

ŽELEZNIĆKA STANICA
RAILWAY STATION
Omladinska 5
+381 (0) 26 4621 222
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