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Увод 
 
 
 Предмет мог рада је SWOT анализа туристичких потенцијала Фрушке горе, 

са циљем да се на основу прикупљених података који приказују тренутно стање 

туристичких потенцијала, уради анлиза основних снага, слабости, могућности и 

претњи туристичког развоја овог места.  

 SWOT  анализа је метода која омогућава препознавање позитивних и 

негативних фактора и даје могућност да се на њих благовремено утиче. Овом 

анализом се утврђују садашње и будуће шансе и претње из окружења, а такође се 

утврђују и сопсвене слабости. 

 Назив SWOT представља скраћеницу четири енглеске речи: sreghts (снага), 

weakness (слабости), opportunities (шанси) и threats (претњи). 

 Досадашња истраживања су показала да је Фрушка гора изузетних 

природних вредности и богате културне баштине, али да недостаје њихово 

интегрално повезивање у циљу максималног очувања, заштите и потпуне 

валоризације њених ресурса. 

 Само Фрушка гора има 16 средњовековних манастира различитих 

архитектонских карактеристика и специфичних културно-историјских улога. 

Природа и културна баштина на фрушкогорском простору су у савршеној 

хармонији као ретко где. 

 Фрушка гора располаже изизетним природним ресурсима и веома богатом 

баштином, и они представљају позитивне факторе, али који још увек нису 

искоришћени на најбољи начин. Међутим, туристички развој се мора одвијати 

плански како би се заштитила животна средина и како не би дошло до уништења 

ове прелепе планина. 
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1. Положај Фрушке горе 
 
 

 Положај Фрушке горе је веома значајан фактор активирања њених 

туристичких ресурса. Квалитативне одлике географског, туристичког и 

функционалног положаја имају специфичне интерне и екстерне особености. То 

непосредно утиче на обим туристичке валоризације њених туристичких 

потенцијала. 

 
 

1.1. Географски положај 
 
 

 Фрушка гора је панонски хорст упоредничког правца пружања, на 

југоитоку Војводине, а на северу Србије. Према Буковару Фрушка гора почиње код 

Старог Сланкамена и завршава се на линији Шид-Шаренград. 

 Њену северну границу чини ток Дунава, а јужна граница иде приближно 

линијом која везује Шид са Ердевиком, Бингулом, Дивошем, Гргуревцима, 

Бешеновом, Иригом, Крчедином и Новим и Старим Сланкаменом.1  

 Географски положај Фрушке горе одређен је географским координатама. 

Фрзшка гора се простире између: 45°5' с.г.ш (Бешеново) и 45°15' с.г.ш 

(Петроварадин) и између: 19°16' и.г.д (Шаренград-Шид) и 20°15' и.г.д (Стари 

Сланкамен). У оквиру наведених географских координата Фрушка гора се налази 

између Дунава са севера и сремске лесне заравни са југа. 

 На западним обронцима Фрушке гре, Србија се граничи са Републиком 

Хрватском. Овај гранични положај нема значајнијег утицаја на туристичка 

кретања, јер се туризам Фрушке горе никада није ослањао на западне просторе, као 

емитивне. 

 Географски положај Фрушке горе је веома повољан јер је део 

средњеевропског простора, панонског подунавља, а такође је и на путу 

паневропских коридора – саобраћајних и културолошких. 

                                                 
1 Видић Н., Специгичне туристичке вредности Фрушке горе и њихово функционално активирање, 
Српско географско друштво, Београд, 2007 стр. 22 
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Карта 1. Географски положај Фрушке горе 

Извор: www.autoturist-ns.com 
 
 

1.2. Туристички положај 
 
 

 Туристички положај Фрушке горе као значајан фактор туристичких 

кретања одређен је њеним геопросторним односом према туристичким правцима, 

коренспондирањем према саобраћајницама и растојањем од постојаних 

дисперзивних простора. 

 Источне фрушкогорске просторе пресеца источни медитерански правац, 

интерконтиненталног значаја, који повезује: Северну Европу, Средњу Европу и 

Јужну Европу са Азијом, тј. континенталну и атлантску Европу са Егејским и 

Црним морем. Овај туристички правац даје Грушкој гори међународно туристичко 

обележје и утиче на њену транзитност. Источно-медитерански туристички правац 

је у мрежи трансевропских магистрала и имаће још већи значај у будућности. 

 За туризам Фрушке горе веома је значајан европски коридор X, чији је крак 

саобраћајница правца Е-75: Мађарска – Србија – Бугарска – Македонија. Такође, 

огроман значај има и трансевропски коридор VII тзв. плави пут – Дунав. 

 Значајна је и траса Eurovelo 4. То је пројектована бициклистичка траса, као 

део европских зелених путева – Green Ways. Ова траса повезује: Нант – Нови Сад – 

Констанца (Црно море). На ову трасу треба обратити посебну пажњу у будућој 

туристичкој валоризацији Фрушке горе. 

http://www.autoturist-ns.com/
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 Фрушка гора има повољан положај и према туристичким дисперзивима. На 

то повоњно утиче и близина најразвијенијих урбано-индустријских агломерација: 

Новог Сада, као дисперзива са гравитационом сфером и Београда као метрополом. 

Значајна је и близина Сремске Митровице, Инђије, Старе и Нове Пазове, Шида, 

Бачке Паланке итд. 

 Не само повољне особине географског и међународног туристичког 

положаја Фрушке горе, већ и њене природне и антропогене вредности, разлог су да 

су дисперзиви Фрушке горе-цео простор наше земље, посебно када су у питању: 

културни, екскурзиони, транзитни и манифестациони туризам. 

 
 

1.3. Функционални положај Фрушке горе 
 

 
 Основне одлике функционалног положаја Фрушке горе су: контактност, 

транзитност, поливалентност, прожимање и спајање. 

 Контактност, као функционалну одлику Фрушке горе, треба доживети као 

последицу прожимања утицаја средње Европе и Балкана. Граница средње Европе и 

Балкана удаљена је од Фрушке горе око 100 km. Отуда и висок степен њене 

културно-историјске специфичности, што у туристичкој валоризацији има значајну 

улогу. 

 Транзитност је као последица географског и туристичког положаја веома 

значајна за пројекцију туристичког развоја. Поред међународних транзитних 

туристичких кретања, значајни су и национални и регионални туристички правци 

који воде ка Јадранском мору, Црном мору, планинским и бањским дестинацијама 

у земљи. За развој туризма на Фрушкој гори су значајна и транзитна кретања у 

регионалним просторима Србије. За туристичка кретања изузетан значај имају и 

локални туристички правци који повезују туристичка места и туристичке 

локалитете на Фрушкој гори, а то су пре свега: Гребенски пут, трансверзални 

путеви: Нови Сад – Сремски Карловци – манастири: Крушедол – Велика Ремета – 

Гргет; Беочин село – Лежимир – Сремска Митровица; Нови Сад – Иришки венац – 

Рума;Нови Сад – Раковац – Змајевац – Врдник – Рума;подунавски пут од Новог 
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Сада – Сремске Каменице – Беочина – Бешенова – Визића – Свете Петке – Ђипше – 

Ердевика. 

 Поливалентност, као карактеристика фрушкогорског простора, огледа се у 

томе што су ови планински простори, богати различитим природним вредностима, 

вишеструко повезаним са низијским панонским окружењем, као посебном 

геопросторном целином Европе. Богата културно-историјска фрушкогорска 

баштина основа је за различите врсте туристичких кретања. Културно наслеђе 

обогаћује садржај туристичког боравка и утиче на његову дужину. 

 Прожимање и спајање, као функционалне одлике Фрушке горе, синтетизују 

њене претходне функционално-туристичке функције. 

 Положај Фрушке горе: географски, туристички и функционални са 

међународним обележјем, у будућим интензивним интеграционим процесима у 

Европи, пружају изванредне шансе будућим туристичким кретањима на Фрушкој 

гори. 
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2. Природне туристичке вредности Фрушке горе 
 
 

 Природне туристичке вредности значајне су за развој туризма. Оне су 

настале природним радом сила на Земљи а не под утицајем човека. Имају једну или 

више врста туристичких привлачности и условљавају развој различитих врста 

туризма. Природне туристичке вредности су основа развоја рекреативних врста 

туризма и оне могу довести до развоја планинског, купалишног, језерског, бањског, 

ловног, наутичког, речног и других видова туризма. 

 
 

2.1. Геоморфолошке и геолошке особености 
 
 

 Фрушка гора има сочиваст облик. То је асиметрична планина која се стрмо 

спушта према Дунаву на северу, а постепено на југу према сремској лесној заравни. 

Дуга је 78 km, са највишим врхом – Црвеним чотом (538 m), и највећом ширином 

од 15 km. Површина Фрушке горе је око 500 km², што је 13,62% од површине 

Срема. 

 Иако је Фрушка гора лоцирана у равници она је најдоминантнија планина у 

овом делу Панонске низије. 

 Геоморфолошка структура Фрушке горе последица је морфогенезе дуге 

око 80 милиона година. Геоморфолошку основу чини палеозојско језгро, 

разломљено за време алпске орогенезе, у олиго-миоцену, тектонским раседима, 

када је и добило данашњу морфоструктуру хорста. Најзначајнији раседи су: 

Врднички, Ново Хопово, Међеш, Гргетешки, Новоселски и Чотски.2 

 Благе морфолошке црте рељефа су настале флувијалном ерозијом и 

абразијом. 

                                                 
2 Видић Н., Специгичне туристичке вредности Фрушке горе и њихово функционално активирање, 
Српско географско друштво, Београд, 2007 стр. 26 и 27 
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Слика 1. Фрушка гора 

Извор: savosrbija.blog.rs 
 

 Чедомир Милић је открио пет тераса на Фрушкој гори, које имају 

надморску висину између 300 m и 440 m. Терасе које је пронашао Бранислав 

Букуров крећу се између 180 m и 538 m надморске висине. 

 Флувијалном ерозијом дисецирање рељефа је настављено и данас, а бројне 

долине дају Фрушкој гори изузетно живописан, естетски и веома особен изглед 

који је сврстава у ред високоатрактивних планина. Поједини геоморфолошки 

облици на Фрушкој гори су заштићени и представљају природне споменике, а то 

су3:  

 Беочинска плажа – Острво љубави – Дунавац, 

 Вулкански туф, код Раковца,  

 Палеонтолошко налазиште из горње креде у сливу Орловачког, Дубоког и 

Черевићког потока,  

 Палеонтолошки локалитет Гргет, 

 Палеонтолошки локалитет Папрадине, 

 Стена Орловац, код Беочина. 

 

 Фрушкогорско херцинско антиклинално језгро чине филити, шкриљци и 

мермерасти кречњаци. Од мезозојских стена су заступљени гранити, андезити, 
                                                 
3 Видић Н., Специгичне туристичке вредности Фрушке горе и њихово функционално активирање, 
Српско географско друштво, Београд, 2007 стр 29 
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глинени лапорци, метаморфисани шкриљци, кречњаци итд. На Фрушкој гори се 

појављују и кретацејски кречњаци, код Лежимира. Отуда и појава Гргуревачке 

пећине – јаме, Кречанске јаме и низ неистражених пећинских отвора. 

Гргуревачка пећина је откривена 1961. године недалеко од највишег врха и 

стављена је под заштиту, као споменик природе. Пећина-јама је формирана у 

раседу тј. вертикалном каналу дубоком 17,5 m, са хоризонталним пукотинама – 

најдужа има 7 m.   

Слика 2. Гргуревачка пећина-јама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Извор: www.panoramio.com 
 
 

 Ниже подинске стене чине квартарне наслаге претежно леса, а виши 

делови су од језерско-маринских седимената. 

 На различитој геолошкој основи, формиран је и хетероген педолошки слој 

који одређује биљни покривач и утиче на привредну активност на Фрушкој гори. 

Педолошки слој је изложен ерозивним процесима, посебно денудацији, што се 

непосредно одражава на биљни покривач и привредну активност, а посредно на 

пејзажне и естетске вредности Фрушке горе. 

 
 
 

http://www.panoramio.com/


SWOT анализа туристичких потенцијала Фрушке Горе 
 

 12 

2.2. Климатска обележја 
 

 
 За климатолошка својства Фрушке горе са аспекта туризма, битно је њихово 

стимулативно, релаксирајуће и седативно дејство. Сваки климатски елемент има 

одређена биоклиматска својства која одређују дужину и квалитет туристичког 

боравка на Фрушкој гори. 

 

 
2.2.1. Температура 

 
 
 Температура фрушкогорских крајева није свуда иста. На јужној подгорини 

температуре су више јер су ове области изложене интензивнијој инсолацији. Горње 

земље на јужној страни имају нешто нижу температуру зато што је већа 

циркулација ваздуха. 

 На северној страни су прилике сличне само што је температура нешто нижа. 

Сунчани зраци падају косије, планинске стране су под шумама и мање има 

заравњених предела. Сем тога, на снижавање температуре утичу и хладне ваздушне 

струје са севера, које се осећају у пограничној зони око Дунава, уз долине потока, а 

када су ветрови јачи и на лесној заравни и на степеницама4. 

 Подаци о температури ваздуха показују да највишу средње годишњу 

температуту ваздуха имају најисточнији делови Фрушке горе, односно Сремски 

Карловци, и она износи 11,7° C, а то је за два степена виша температура него на 

Иришком венцу (10,0° C), и Гладношу (10,9° C), и за један степен виша је од 

темепаратуре ваздуха у Шиду. 

 Сремски Карловци су најтоплије место од посматраних метеоролошких 

станица. Највише темературе ваздуха се јављају у јулу и августу и износе 21,9° C. 

Јануар је најхладнији месец на Фрушкој гори, са релативно уједначеним 

температурама. Најхладнији је јануар на Иришком венцу са температуром од -0,9° 

C. У Гладнош је тада измерена температура била -0,8° C, исто толико је била и 

Шиду, а у Сремским Карловцима најниже забележене температуре у јануару су 

                                                 
4 Милосављевић Н., Климатске прилике Фрушке горе, Матица српска, Нови Сад, 1973 стр. 35 
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биле изнад нуле (0,6° C). Такође су негативне и темературе током децембра, што је 

значајно за зимска туристичка кретања. 

 За туристичка кретања температура је веома значајан фактор, а на Фрушкој 

гори она има низ специфичности. Тако темепературе ваздуха које износе изнад 10° 

C, за које се може твредити да омогућују туристичка кретања на Фрушкој гори, 

трају од раног пролећа до касне јесени. 

 

Табела 1. Температуре ваздуха изнад 10° на Фрушкој гори (1950-1990) 
  

Места 
 

 
Период 

 
Температуре ваздуха 

>10°C 
Гладнош IV-XI 10,8-11,6 

Шид IV-XI 11,5-11,7 
Иришки венац V-XI 14,9-11,2 

Сремски Карловци IV-XI 11,9-12,6 
Извор: Одељење за метеорологију Пољопривредног факултета у Новом Саду 

 
 

 Тепературе ваздуха  у вези са другим климатским елементима значајно 

одређује стимулативно и седативно дејство климе. Температура ваздуха утиче и на 

друге климатске елементе као што су влажност ваздуха и облачност. 

 Најповољнији климатски услови за живот људи и боравак туриста на 

одређеном простору називају се зона комфора. За фрушкогорску областм, могуће је 

за зону комфора применити вредност ЕТ – еквивалента температуре, која износи: 

 од 16,7 до 20,6 када су туристи одевени и 

 17,3 до 21,7 када су туристи без неких делова одеће 

 
 

2.2.2. Падавине 
 
 
 Падавине су значајан фактор туристичких кретања на Фрушкој гори, како 

због количине, тако и због начина излучивања и годишњег распореда. 

 Највиши и централни делови Фрушке горе добијају и највеће количине 

падавина годишње. На Иришком венцу годишње суме падавина износе 726,5 mm. 

Сремски Карловци добијају 130 mm талога мање, тј. 585,0 mm годишње, а Гладнош 
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добија око 84 mm талога мање од Иришког венца и годишње суме талога износе 

642,0 mm талога. Шид са годишњом сумом падавина од 666,8 mm талога годишње 

има за око 100 mm мање падавина од Иришког венца и за 80 mm падавина више од 

Сремских Карловцa. 

 

Табела 2. Средње годишње вредности климатских елемената на Фрушкој гори 
 

Средње годишње 
вредности 

климаатских 
елемената 

 
Гладнош 

 
Шид 

 
Иришки венац 

 
С.Карловци 

температура 
ваздуха у °C 

10,9 11,0 10,0 11,7 

падавине у mm 642,0 666,8 726,5 585,0 
дани са кишом 106,2 109,3 91,2 96,9 
дани са снегом 23,0 20,3 28,3 19,9 
дани са снежним 
покривачем 

38,8 33,2 54,6 30,8 

облачност 5,6 5,5 5,3 5,3 
облачност  >7,5 108,6 98,9 106,4 98,3 
ведри дани <2,5 75,0 66,6 92,9 83,6 
влажност у % 75,8 76,9 74,7 70,9 

Извор: Одељење за метеорологију Пољопривредног факултета у Новом 
Саду(1950-1990.) 

 
 Из наведене табеле видимо да су најмање количине падавина забележене у 

Сремским Карловцима , такође и најмањи број дана са снегом бележе Сремски 

Карловци (19,9 дана). Највише снежних дана има на Иришком венцу (28,3 дана). 

 За зимски туризам значајно је да дебљина снежног покривача треба да буде 

минимално 15 cm, до висина региона шума, а изнад ове висине дебљина снежног 

покривача треба да буде изнад 50 cm. Зимски спортови имају традицију на 

Фрушкој гори, скијање посебно. Снежни покривач се најдуже задржава на 

највишим деловима Фрушке горе, затим на западним деловима, а најмање на 

источним. На Иришком венцу се снежни покривач задржава 54,6 дана, у Сремским 

Карловцима 30,8 дана, док је дужина задржавања снежног покривача у Гладношу 

38,8 дана и незнатно мањи број дана са снежним покривачем је у Шиду 33,2 дана. 
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2.2.3. Облачност и инсолација 

 
 
 Облачност има релативно уједначене вредности, а њихове годишње 

вредности крећу се од 5,3 у Сремским Карловцима и на Иришком венцу, до 5,6 у 

Гладношу и 5,5 у Шиду.  

 Као климатски елемент облачност је обрнуто пропорционална температури 

ваздуха, а управо пропорционална влажности ваздуха. Ведро време (обачност од 

10, 9, 8) утиче приајтно на туристичка путовања, на туристички боравак и буди 

веома пријатна релаксирајућа осећања. Облачно време (када облачност износи од 3 

до 7), проузрокује мање стимулативни осећај за разлику од ведрих дана. Тмурно 

време (облачност 8-10) отежава туристичка кретања, чини их непријатним, а могу 

утицати и на прекид путовања. 

 Ведрих дана који подстицајно делују на туристичка кретања има највише на 

највишим тачкама Фрушке горе: Иришком венцу 92,9 дана у години, затим у 

Сремским Карловцима 83,6 дана, Гладношу 75,0 дана и у Шиду 66,6 дана. 

 Инсолација је значајан климатски елеменат, јер дужина сунчевог зрачења и 

врста зрачења утичу на људски орзанизам. Ултраљубичасти зраци имају 

бактерицидно дејство и значајни су за сунчање, као хелиотерапија, али прекомерно 

дејство може бити штетно. Дуготрајно излагање деловању инфрацрвених зрака 

изазива осећај топлоте, али може довести и до негативних последица као што су 

црвенило лица, сунчаница итд. На Фрушкој гори, богатој шумском вегетацијом, 

такве негативне последице штетног сунчевог зрачења могу се потпуно избећи у 

сеновитим местима ове планине. 

 Годишње суме инсолације износе: 2098 сати на Гладношу, 2,081 сати у 

Шиду. Најмање средње месечне суме инсолације јављају се у децембру, новембру, 

јануару. Највеће вредности инсолације су у јуну, јулу и августу. Инсолација такође 

утиче и на дужину снежног покривача, што је значајно за планирање туристичких 

кретања на Фрушкој гори. 
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2.2.4. Ветар 
 
 
 Ветар као климатски елеменат последица је разлике у ваздушном притиску 

и зависно од јачине, правца и брзине зависи и његово деловање. Ветар може да 

снизи температуру ваздуха или да делује освежавајуће посебно за време високих 

температура ваздуха. 

 Расположиви подаци о честини ветрова на Фрушкој гори са метеоролошке 

станице: Гладнош, Петроварадин и Шид, показују да је у Гладношу 

најдоминантнији северозападни ветар, а у Шиду југоисточни. Највише тишина има 

у Гладношу (239%) а најмање у Петроварадину (26%), затим у Шиду (72%). 

 

Табела 3. Честина ветра у % и брзина ветра у m/s на Фрушкој гори (1951-1990)  
 N NE E SE S SW W W C 

Честина ветра у % 0 
Гладнош 87 57 55 133 39 68 47 275 239 
Петроварадин 86 63 152 125 56 207 181 104 26 
Шид 90 109 135 233 24 37 75 225 72 

Брзина ветра у m/s 
Гладниш 2,7 2,2 3,0 3,1 2,1 2,1 2,4 3,6  
Петроварадин 2,3 2,0 3,5 4,6 3,2 2,9 3,4 2,7  
Шид 2,6 2,7 3,1 3,4 2,1 2,4 2,5 3,0  

Извор: Клима Срема, Институт за географију ПМФ, Нови Сад, 1998 
 
 

 Фрушкогорска област има и свој локални ветар. Дању и ноћу, а посено при 

заласку сунца, почиње струјање хладних ваздушних маса са фрушкогорског била 

према северу и југу. Речне долине су изложене утицају ових кретања па имају врло 

живу циркулацију ваздуха. Ово ваздушно струјање је уствари специфичан ветар 

тзв. фрушкогорац, који доноси освежење и делује релаксирајуће, што је посебно 

драгоцено за време високих летњих температура.  
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2.3. Хидролошке карактеристике 
 
 
 За привредни живот Фрушкогорске области хидрографске прилике су од 

великог значаја. Степен пропустљивости стена, дубина издани и површинска вода 

знатно утичу и на карактер и бујност вегетације. Хидролошке особености су добро 

проучене и специфичне хидролошке туристичке вредности имају сви површински 

токови, фрушкогорски водотоци, термоминерални извори, извори, 

хидроакумулације и Дунав. 

 

 
2.3.1. Фрушкогорски водотоци 

 
 
  Фрушка гора је веома богата водом што се потврђује и на терену. 

Површинску хидрографију чини 28 водотока у сливу Дунава и 14 водотока у сливу 

Саве.  

 Потоци на северној падини су знатно краћи него на јужној подгорини, због 

тофа што када напусте Фрушкогорје теку преко сремске или фрушкогорске лесне 

заравни до Саве. У Дунавском сливу је најдужи поток Патак бара 15,5 km, затим 

Поторањ са 11,5 km, Нештински 10,8 km, Лишвар 10,7 km. Најкраћи поток је Матеј 

са 1,9 km. У сливу Саве најдужи поток је Велики поток са 8,2 km а затим следе 

Међеш са 8,0 km, Јеленце са 6,7 km, Шидски са 5,2 km, а најкраћи поток је Рупчева 

са 1,6 km. Велики број водотока током године пресуши. 

Дужина речне мреже износи 437,9 km, од тога на јужној подгорини 205,2 km, а на 

северној подгорини 234,5 km. Густина речне мреже је 621 m/km². Изворишта 

већине водотока су у близини гребена Фрушке горе, долине имају стрме стране а на 

лесној заравни долине су шире.                                                    

 Велики падови фрушкогорских потока условили су на много места појаву 

брзака и слапова. На потоку Думбово, налази се Думбовачки водопад, висине чак 8 

m. 

 Са аспекта туризма фрушкогорски водотоци имају поливалентан значај: они 

су утицали на дисецирање рељефа, утичу на фрушкогорске микроклиматске одлике 
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значајне  за здравствено-рекреативна својства Фрушке горе, затим имају значај и 

као хидролошки објекти јер су на некима од њих изграђена и хидроакумулативна 

језера а дуж фрушкогорских благих долина простиру се фрушкогорски виногради и 

воћњаци. 

 
 

2.3.2. Извори 
 

 
 Поред релативно густе мреже водотока на Фрушкој гори постоји 185 извора, 

од којих су два крашка. Јављају се и изнад надморске висине од 400 m, а 

регистровано их је 18, затим на надморској висини од 300 m до 400 m има 22 

извора, на надморској висини између 300 m и 200 m има 61 извор, а 74 извора се 

појављује на висини између 200 m и 100 m. 

 Издашност фрушкогорских извора креће се од 1 l/min до 60  l/min. У односу 

на средњу годишњу температуру изворске воде, изворе на Фрушкој гори могуће је 

поделити на оне који имају5: 

o температуру воде од 8° C и 9° C, а то су извори у близини фрушкогорског 

била (извор под Црвеним чотом, под Великим лединама), 

o температуру воде од 10° C, на сличној надморској висини као и претходни 

извори, а избијају на северној подгорини (извор Камен Добоаш, у близини 

пута Врдник-Змајевац), 

o температуру воде око 11° C, а појављују се најчешће на висини од 380 m 

(Безимени извор, пут Змајевац-Бранковац),  

o температуру воде од 12° C, а извиру претежно на јужним падинама, у 

близини фрушкогорског била (извор Бешка, код манастира Раванице) 

  

 Са туризмолошког аспекта значајно је да изворске воде на Фрушкој гори 

има довољно, и да је густина извора релативно велика, тако да готово и не 

постоји могућност да туристи остану без изворске воде. Задовољавајући је и 

квалитет, температура изворске воде делује увек освежавајуће и окрепљујуће. 

                                                 
5 Видић Нада, цит.дело, стр. 44  
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 Крашки извори на Фрушкој гори су: Куштиљ код Лежимира, издашности од 

6/60 l/min и  извор Врело западно од Врдника, у долини Црног потока 8/70 

l/min. 

 Специфичношћу се одликују извори на излетиштима као што су6: 

o Козарица – Чортановачка шума, 

o Вилина водица – Сремска Каменица, 

o Ледена вода на Змајевцу, 

o извори Мала Ремета, 

o извор у манастиру Старо Хопово, Добра вода, Црвени чот, 

o извори на Стражилову,  

o Извори на Поповици и Тестери 

o на Краљевим столицама 

 

 Туристичка понуда била би садржајнија, туристички доживљај потпунији, 

ако би извори и њихова најближа околина били осмишљено уређени, са додатним 

туристичким садржајима који би туристички боравак учинили угоднијим. Извори 

су места на којима се туристи увек заустављају, уз планинско-пешачке стазе, на 

којима се вода користи за пиће и освежење, где краће прекидају планинско-

пешачке туре. 

 На фрушкогорским излетиштима изворе треба боље инфраструктурно 

опремити. На оваквим местима је неопходно уредити паркинг, прилазе и изградити 

додатне садржаје. Могуће је организовати мини туристичко-информативне 

пунктове, такође је потребно и отворити мини продавнице за храну, пиће, 

сувенире. Ово место треба учинити што је могуће атрактивнијим, јер се на њима 

задржавају туристи са екскурзионих кретања, транзитних, културних, верских, 

излетничко-рекреативних. 

 Постојање извора је имало значајну улогу у одабирању локација за 

манастире, који су на извориштима фрушкогорских водотока. Воду манастирских 

извора користе: житељи манастира за пиће. припремање хране, хигијену, али је 

такође користе и туристи за пиће и освежење. Манастирски извори су најчешће 

                                                 
6 Видић Нада, цит.дело, стр 45 
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каптирани. Познати су извори у манастирима: Хопову, Гргету, Петковици али ове 

изворе треба уредити. 

 
 

2.3.3. Термоминерални извори 
 
 

 Са туризмолошког аспекта веома су значајни и термоминерални извори. 

Туристички су најафирмисанији, као балнеолошки центри, Врдничка бања и бања у 

Старом Сланкамену. 

 Врдник припада планинским фрушкогорским насељима и налази се у 

општини Ириг. Врдник се налази на надморској висини између 181 m и 260 m. На 

највишем брежуљку изнад насеља на надморској висини од 382 m, саграђена је 

средњовековна Врдничка кула. 

 Врдник је био рударски град од 1804. године, када је отворен рудник мрког 

угља, па све до 1968. године. У том периоду повремено је избијала термоминерална 

вода. Бања се налази у самом насељу и прупада јој простор од 520 ha. Врдничка 

бања је права терма, настала избијањем термоминералне воде у рударском окну 

(1951. године). Температура воде износи 32,5° C и припада хомеотермним водама. 

Према резултатима хемијске анализе Врдничка бања припада класи 

хидрокарбонатно-сулфатним водама. Вода се користи за лечење реуматизма, а у 

лечењу се примењују савремене методе као што су хидротерапија, механотерапија, 

акупунктура. 

 Основни смештајни капацитет у бањи чине хотел „Термал“ саграђен 1976. 

године, са 99 соба и 261 лежајем, са банкет салом, конгресном двораном, 

рестораном и базенима (отворен олимпијски базен, базен са кадама и покривен 

базен). 

 За туристичку афирмацију бање Врдник значајна је и њена добра 

саобраћајна повезаност. Врднику су најближа места Ириг 10 km, Рума 20 km, 

Сремска Каменица 19 km, Нови Сад 28 km, Београд 77 km. 
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Слика 3. Бања Врдник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: www.youtube.com 
 

 Стари Сланкамен припада општини Инђија, простире се на алувијалној 

равни Дунава и источним обронцима Фрушке горе. Насеље се налази на 

надморској висини од 101 m. 

 Лековитост воде Старог Сланкамена позната је још из турског доба. Извор 

„Сланача“ био је најпознатији. Вода је слана јодна хипотерма, са температуром од 

18,4° C. Према балнеолошким својствима вода лечи реуматска обољења, 

параплегију. У лечењу се примењују најсавременије методе, кинези и 

физиотерапија. Стационар има 230 лежајева и делимично се користе услуге домаће 

радиности. 

 Бања поред изузетних лековитих својстава има и атрактивну околину. У 

залеђу бање су источно-фрушкогорски обронци, а лоцирана је на левој обали 

Дунава. Положај Старог Сланкамена пружа могућност за развој купалишног 

туризма, наутичког туризма, транзитног туризма и риболова. За туристичку понуду 

било би изузетно значајно уредити обалу Дунава, изградити шеталиште, уредити 

плажу. Стари Сланкамен је изузетно добро повезан са Инђијом и индиректно са 

другим емитивним местима. 

 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/
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Слика 4. Стари Сланкамен 
 
 

Извор:www.skyscrapercity.com 
 
 Туристички је веома атрактиван термоминерални извор код манастира 

Хопова. Вода овог извора избија на контакту палеозојских шкриљаца и магматских 

стена преко којих су наслаге шљунка. Вода је сумпоровита, са температуром од 

18,5° C. Воду ових извора користе туристи, планинари, излетници. 

 

 

2.3.4. Дунав 
 
 
 У хидролошком погледу Дунав је једна од најзначајнијих река у Европи, 

чија дужина тока у Србији износи 588 km, и део је великог пловног система Рајна-

Мајна. 

 Дунав се на простору Фрушке горе богати водом од фрушкогорских потока. 

На ушћу многих потока створене су аде: Червићка ада, Љубавно острво, Нештинска 

ада. За туристичку валоризацију Дунава и овог дела подунавља, овакав ток Дунава 

пружа изванредне могућности за туристичко активирање, а посебно за наутички 

туризам. На алувијалној равни Дунава, која је различите ширине у фрушкогорској 

подгорини, а на ушћу фрушкогорских водотока, лоцирана су живописна насеља са 

туристичком функцијом: Раковац, Черевић, Сусек, Лединци итд. 

 
 
 
 

http://www.skyscrapercity.com/
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Табела 4. Водостај Дунава код Новог Сада 
 
Година 

                                                   Нови Сад 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

1991 89 145 231 194 286 228 268 82 82 116 186 282 169 
1992 181 156 215 360 345 270 171 77 67 94 269 356 214 
1993 179 147 179 302 210 157 223 209 197 202 212 236 205 
1994 375   - 280 411 367 326 179 95 148 102 161 143    - 
1995 178 319 320 378 395 446 353 152 316 151 148 172 277 
1996 303 132 142 390 389 286 291 173 306 338 326 289 281 
1997 202 189 289 284 339 268 425 340 146 151 125 228 250 
1998 225 131 187 246 244 225 285 163 243 313 480 294 254 
1999 234 240 505 424 510 498 419 282 234 184 168 213 330 
2000 193 206 358 534 331 200 213 135 236 143 256 158 246,9 
2001 173 237 469 376 254 439 263 150 347 129 256 128 268,4 
2002 129 350 370 305 259 208 152 531 175 331 460 252 352,2 
2003 414 266 248 230 199 192 69 12 13 171 65 43 161,8 
2004 213 315 375 391 279 321 337 250 91 186 227 153 261,5 

Извор: Хидролошки годишњак, Површинске воде, РХЗ,  Београд, за период 1990-
2000. године 

 
 За туристичку валоризацију Дунава и Подунавља значајне су и особине воде  

Дунава, пре свега: водостај, температура и квалитет воде. 

 Температура воде Дунава се најчешће снижава услед промене и водостаја и 

протицаја воде. Када се ове промене дешавају у време купалишне сезоне, то често 

отежава или потпуно спречава купање. Исто дејство има и промена хемијског 

састава и тада се купање забрањује. Замућеност воде као последица колебања воде 

има исти негативан утицај на дужину купалишне сезоне.  

 Према подацима средња годишња температура Дунава код Новог Сада 

износи око 13,7° C. Најниже температуре су забележене у јануару и кретале су се 

од 0,8° C до 4° C. 

 Протицај воде Дунава код Новог Сада, према подацима, показује да се 

његове годишње вредности крећу од 2,253 m³/s (1990) до 3,070 m³/s (1995).  

 За туристичку валоризацију Дунава и овог дела Подунавља, Фрушка гора 

има веома значајну улогу, јер је потпуно обележила овај сектор, и издвојила га у 

посебан фрушкогорски подунавски регион – Фрушкогорско Подунавље. 
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 Карта 2. Дунав 

Извор: forum.bjbikers.com 

 

 Фрушкогорско Подунавље се девинише као геопростор уз десну обалу 

Дунава, где северне фрушкогорске подгорине додирују Дунав, његову алувијалну и 

инундациону раван. Дужина Фрушкогорског Подунавља износи 81,4 km, на 

сектору границе са Републиком Хрватском, западно од Нештина до ушћа Тисе у 

Дунав, источно од Старог Сланкамена7. 

 Излазак Фрушке горе на Дунав повећава, вредносно, њен туристички значај 

и Фрушкогорско Подунавље је веома атрактиван сектор средњег Подунавља, у 

свим аспектима а посебно у туризмолошком, културолошком и привредном.  

 
 

2.3.5. Хидроакумулације 
 
 
 Од западних обронака Фрушке горе до њених источних падина, на јужној 

фрушкогорској подгорини лоцирана су језера: Сот, Брује, Мохарач, Ремета, 

Манђелос, Врањеш, Мутаљ-Бешеново, Стејановци, Ровача, Кудош, Међеш, 

Шаловренац. Језеро Капавице се налази на северној фрушкогорској подгорини. 

                                                 
7 Видић Н., Специгичне туристичке вредности Фрушке горе и њихово функционално активирање, 
Српско географско друштво, Београд, 2007 стр 58-59 
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 Хидроакумулације су изграђене, најчешће, на истоименим потоцима: Брује, 

Мохарач, Кудош, Међеш, Шеловренац. На Шидској шидини је Сот, на Врањешком 

потоку, притоци Манђелоског потока – Врањеш. 

 Акумулативна језера су настала преграђивањем потока, због неопходног 

наводњавања земљишта у њиховој непосредној околини, као и због заустављања 

ерозивних процеса проузрокованих бујичним потоцима. 

  Хидроакумулације имају мале површине акваторије, крећу се од 0,64 km² 

(Кудош), до 0,003 km² (Капавица). Према подацима о запремини воде, Кудош има 

највећу количину воде (3,235-10/m³), а затим следе Шеловренац (3,124-10/m³), 

Мохарач (2,343-10/m³), Међеш (1,416-10/m³), Ровача (1,315-10/m³). 

 Језеро Сот се налази у непосредној близини села Сота, са његове источне 

стране, а са југа се граничи са ловним резерватом „Ворово“. Због тога је туристичка 

локација језера веома атрактивна. Поред живописне природе у непосредној 

близини језера се налази и  манастир  Привина глава.                                       

  Источно од Сота и ловног резервата                         Слика 5. Језеро Сот                 

лоцирано је језеро Брује. Језеро се простире у 

правцу север-југ, а налази се северно од 

Ердевика, а јужно од Љубе. Северно од језера 

налази се термоминерални извор Касјача. 

Језеро Брује је једина                                       

хидроакумулација која је                                              

туристички делимично активирана.                          

Ово је једино језеро на Фрушкој гори  које                          Извор:www.rostiljanje.com 

 има мотел - „Кулина“ и ресторан.                                       

                                                                                                      Слика 6. Језеро Брује               

 Западно, недалеко од Бруја изграђена                   

је хидроакумулација  Мохарач. Језеро се 

налази североисточно од Ердевика, пружа се 

правцем североисток-југозапад. Североисточно 

од језера налази се манастир Ђипша. Језеро је 

лоцирано у познатом ердевичком виногорју.                                     
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 Језеро Ремета се налази на истоименом потоку, југоисточно од Дивоша, у 

живописном амбијенту. Језеро има прав пружања север-југ. Северозападно од 

језера налазе се манастири Шишатовац и Петковица. Последњих година посета 

овим манастирима је све већа, а нарочито након изградње асфалтног пута од 

Шишатовца до манастира Петковице. 

 Хидроакумулација Манђелос се налази између Лежимира на североистоку и 

Манђелоса на југоистоку. Ова хидроакумулација са хидроакумулацијом Врањеш, 

са источне стране, чини мали хидролошки комплекс, који је туристички веома 

интересантан. 

 Језеро Врањеш се налази југоисточно од Манђелоса, у његовој непосредној 

околини. Североисточно од језера су Гргуревци и Ириг, а северно Иришки венац. 

До овог језера се долази споредним путевима, што умањује његову туристичку 

атрактивност. 

 Мутаљ-Бешеново је микроакумулација изграђена између села Бешенова и 

Шуљма, на потоку Мутаљ-Бешеново. У непосредној близини језера налази се 

манастир Бешеново, најразрушенији фрушкогорски манастир. Постоји пројекат за 

његову реконструкцију, што може утицати и на атрактивност овог језера. 

 Језеро Стејановци се налази југоисточно од села Бешенова, а северно и у 

непосредној близини села Стејановца. Хидроакумулација је изграђена на 

Стејановачком потоку. Северно од језера налази се манастир Мала Ремета. 

 Источно и близу језера Стејановци, налази се хидроакумулација Ровача. 

Источно од језера води пут ка селу Јазак и истоименом манастиру. 

Хидроакумулација Ровача је у средини између језера Стејановци, на западу, и 

језера Кудош, на истоку. Ова три језера могла би у туристичкој понуди чинити 

јединствен и специфичан хидролошки и туристички комплекс. 

 Кудош се налази јужно од Врдника, а југозападно од Ирига. Близина ових 

насеља повећава туристичку атрактивнос овог језера и може бити шначајна за 

његову бздзћу туристичку активираност. 
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 Међеш се налази северно од села Шатринаца, у близини Нерадинског дола. 

Туристички зналај језеру Међеш дају манастири Крушедол и Гргет. 

 Језеро Шеловренац се налази источније од језера Међеш. За будућу 

туристичку промоцију језера, значајна је близина манатира Крушедола, Крушедол 

села и Крушедолског прњавора, на његовој североисточној страни. 

 На северној фрушкогорској подгорини, изграђена је хидроакумулација 

Капавица. Језеро се налази северно од села Визића, на западном делу Фрушке 

горе. У близини језера је манастир Ђипша и посете овом манастиру, као и код 

других језера, могу иницирати и његову туристичку промоцију. 

 За туристичку понуду Фрушке горе занимљива су и друга језера, у 

контрактивној зони ове туристичке планинске дестинације. Свакако су веома 

значајна и језера на Тестери и Лединачко језеро. 

 Значајну туристичку вредност има и језеро на Тестери и оно потиче још из 

прошлог века. Ова хидроакумулација је изграђена у средњем току потока Поторањ, 

а зграда летњиковца грофа Одескалкија сада је смештајни објекатса 350 лежајева. 

Ту се организује ликовна колонија, природњачки камп, одржава се школа у 

природи. 

 У непосредној близини Старих Лединаца налази се Лединачко језеро, које 

последњих година доживљава туристичку афирмацију. Лединачко језеро је настало 

тако што је вода избила и преплавила каменолом „Сребро“. Површина акваторије је 

око 5,000 m². Језеро се користи за купање, иако је плажа неуређена.  
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Слика 7. Лединачко језеро 

Извор: wikimapia.org 
 
 Као и остали хидролошки ресурси, и хидроакумулације још увек нису 

доживеле своју праву и потпуну туристичку валоризацију. То су још увек веома 

значајни хидролошки потенцијали, комплементарне туристичке вредности. Али уз 

одговарајућу туристичку понуду, на туристичком тржишту, они би могли бити и 

самосталне туристичке атрактивности. 

 На фрушкогорским хидроакумулацијама треба створити услове за развој 

туризма различитих врста: лова, риболова, екскурзионог туризма, излетничког, 

купалишног, транзитног итд. 
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2.4. Биогеографске туристичке вредности 
 
 

 Фрушка гора се налази у дубокој степи. Климатски, геолошки, педолошки 

услови на Фрушкој гори подлога су за богат, разноврстан и особен флористички 

састав. Фрушка гора има 1,454 биљних врста, 51 подврсту, 38 биљака аутохтоног 

порекла, 24 егзотичне биљке, 32 биљне врсте којих нема у Србији. 

 На Фрушкој гори доминирају липе. Према неким подацима оне чине 1/3 

шума, а липа представља заштитни знак Фрушке горе. Поједине биљне врсте су 

веома ретке као што су састојине питомог кестена, брезе и њима прети истребљење 

па су због тога заштићене. О њима су израђени и посебни плакати и панои како би 

се допринело заштити ових биљних врста. На Фрушкој гори има 870 врста 

лековитог биља и око 400 редова и 90 биљних врста. 

 Фрушка гора је и станиште великог броја животињских врста: горски јелен, 

јелен лопатар, срне, дивље свиње, лисице, куне, зечеви, фазани, јаребице. На 

Фрушкој гори има и преко 50 врста птица, а за ову планину је типичан брдско-

планински и потолински тип орнитофауне. 

 Богат и разноврстан фаунистички састав основа је за развој ловног туризма 

на Фрушкој гори, и он добија све већи значај. Продуктивне ловне површине износе 

22,420 ha и припадају јединственом ловишту „Национални парк Фрушка гора“, са 

седиштем у Сремској Каменици, а које је установљено 1995. године. Од укупне 

површине ловишта, у приватном власништву је 468 ha (2% од укупне површине 

ловишта) а 21,952 ha (98%) је у државном власништву. 

 Према географском положају ловишта, брдски тип ловишта има површину 

21,000 ha, а равничарски тип земљишта 1,500 ha. Према подацима из ловне основе 

ловишта „Национални парк Фрушка гора“, ловно продуктивне површине, за 

следеће врсте дивљачи, износе: 

 17,000 ha – јелен европски, 

 17,000 ha – дивља свиња, 

 19,000 ha – срна, 

 19,000 ha – зец. 
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  На оваквој ловно продуктивној основи, ловни туризам, и трофејни, има 

изванредну перспективу. У ловишту се налазе и два ловна резервата за узгој 

ловне дивљачи, а то су „Ворово“ са 1,500 ha, и „Равне“ са површином од 2,400 

m². 

 У ловној основи је утврђен обим могућег лова, са динамиком, јер су ови 

простори у зони заштићене природе и коришћење ловних резервата има своје 

дозвољене границе. 

 
 

2.4.1. Национални парк Фрушка гора 
 

                                                                                                                 Слика 8. Знак НП  
 
 Због изузетних вредности биљногеографског 

комплекса, Фрушка гора је проглашена за Национални парк 

1960. године и заштићена је као природно добро од изузетног 

значаја за Србију. 

 Површина Националног парка износи 25,393 ha. Око 

Националног парка Фрушка гора, налази се Заштитна зона 

Националног парка Фрушка гора површине од 47,905 ha. 

 У Националном парку Фрушка гора треба да                                        

се примењују режими заштите: I, II и III степена,                            

према Закону о националним парковима.                                        Извор: camping.rs      

         Слика 9. Границе Националног парка Фрушка гора 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                  
                                                                                                                     
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Извор: www.geografija.rs 
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2.5. Главни проблеми и стање животне средине 

 
 
 Квалитет фрушкогорског простора најдиректније утиче на квалитет 

живљења, затим на све активности, као и на туристичка кретања. Од природних 

фактора који нарушавају хармонију природне средине, што директно утиче и на 

туристичка кретања, могу се издвојити: 

 флувијални ерозивни процеси, 

 клизишта, 

 сушење шума, 

 природно изумирање појединих врста животиња (орао крсташ), као и биљних 

врста 

 Свакако су значајни и антропогени утицаји који негативно делују на 

природну средину, а неки од њих су: 

 експлоатација минералних сировина, 

 обрада земљишта уз употребу хемијских заштитних средстава, затим обрада 

земље тако да се ораничне бразде пружају у правцу отицања воде, 

 градња комуналне инфраструктуре, 

 непланска изградња итд. 

  Свакако да постоји и широк спектар мера, чијом применом је могуће 

заштитити природну и културну баштину на Фрушкој гори. То се и чини, али уз 

извесна одступања. Конкретни резултати који су до данас примењени у области 

заштите природе јесу: 

 проглашени су геоморфолошки споменици природе, 
 под посебан режим заштите су стављене одређене биљне врсте, 
 формирана су два ловна резервата, 
 обнавља се флора и фауна на целом фрушкогорском простору,  
 води се регистар биљних врста, 
 хидроакумулацијама се делимично ублажава ерозија, клизишта и плавине су 

делимично под културама, 
 фабрика цемента у Беочину мења своје технолошке програме, како би се 

смањио степен загађености природе. 
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 Фрушка гора представља прави споменик природе, што је последица дуге и 

динамичне историје ове хорстне планине и аутентичне културне баштине. 

Заштита природе и споменичке баштине Фрушке горе, основа је опстанка 

планине и битан чинилац чувања њених природних и антропогених вредности. 

 Будућа концепција развоја туризма на Фрушкој гори захтева обавезну 

израду науцно-стручног програма мониторинга свеукупне заштите њене животне 

средине. 
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3. Друштвене карактеристике Фрушке горе 
 
 

3.1. Насеља и становништво 
 
 
 Демографске карактеристике фрушкогорске области вишеструко су значајан 

чинилац развоја туризма на Фрушкој гори, посебно са аспекта популационе 

концентарције и њихове дистрибуције, специфичности насеља, као туристичких 

потенцијала, њихове делатности, која може бити комплементарна туризму али 

може и ограничити његов развој. 

 За туристичку понуду Фрушке горе, посебан значај имају насеља која 

повезују туристичка места, а и сама имају одређене туристичке вредности. На 

фрушкогорском простору таквих насеља има 57, са 112,974 становника. Од свих 

насеља туристичком атрактивношћу издвајају се: 

 градска насеља: Ириг, Врдник, Сремска Каменица, Сремски Карловци, 

Петроварадин, 

 прњаворска наеља и 

 фрушкогорска подунавска рурална насеља. 

  

Табела 5. Преглед броја фрушкогорских насеља и број становника према 

микроподручјима 

                 
Микроподручја 

Број 
насеља становника 

новосадско 4 36 795 
беочинско 10 18 466 

иришко 10 12 159 
бачкопаланачко 2 1 293 

сремскомитровачко 11 11 415 
шидско 11 12 733 
румско 2 1 508 

инђијско 7 18 605 
укупно 57 112 974 

Извор: Попис становништва, домаћинства и станова у 2002., РЗС Београд 
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 Новосадско, беочинско, иришко и бачкопаланачко микроподручје, 

припадају новосадском гравитационом подручју. Сремскомитровачко, шидско и 

румско микроподручје припадају сремскомитровачком гравитационом 

подручју. Иншијско микроподручје припада земунско-београдском 

гравитационом подручју. 

 Површина Фрушке горе је 500 km², густина становника је 0,22 ст/m², а има 

0,11 насеље на 1 km². Према географском положају, фрушкогорска наеља се 

деле на подунавска, равничарска и планинска. 

 
Табела 6. Збирни преглед броја насеља и становника на Фрушкој гори 

насеља број насеља број становника 
равничарска 13 29 644 
подунавска 10 52 857 
планинска 34 30 473 
укупно 57 112 974 

Извор: Попис становништва, домаћинства и станова у 2002., РЗС Београд 
 

 Из табеле видимо да највећи број становника имају подунавска насеља, затим 

планинска насеља и најмањи број имају равничарска насеља. 

 Иницијативама, на нивоу локалне заједнице, туристички се афирмисао, 

Ердевик (3,405 становника), највеће сеоско насељр у општини Шид. Назив 

насеља је мађарског порекла и значи на ивици, рубу. Насеље се налази на лесној 

заравни и типично је насеље панонског типа (улице се секу под правим углом и 

широке су). Живописни обронци ердевичког фрушкогорја, прекривени су 

шумама. Мохарач је најзначајнији водоток и на њему су изграђене већ поменуте 

хидроакумулације Сот и Брује. На североистоку, у близини Ердевика се налази 

манастир Ђипша. Ове хидроакумулације као и сам манастир чине ово насеље 

још атрактивнијим. 
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3.1.1. Прњаворска насеља 

 
 
 Прњавори су манастирска села, настала уз манастире, како би њихови 

становници – прњавори, били у близини манастирских имања која су 

обрађивали. Прњавори су основани током XV века или XVI века, када су и 

зидани манастири. 

 Прњаворска насеља су имали манастири: Бешеново, Велика Ремета, Мала 

Ремета, Беочин, Гргет, Кувеждин, Шишатовац, Крушедол, Јазак, Ђипша, 

Привина глава, Раковац и Раваница. А нису их имали манастири: Старо Хопово, 

Ново Хопово и Петковица. Већина прњавора припада општини Ириг. 

 Према броју становника највећи је Крушедолски прњавор са 289 

становника, затим Привина глава са 222 становника, Шишатовац са 218 

становника, Мала Ремета са 157 становника, Гргет са 85 становника и Велика 

Ремета са 46 становника. 

 Прњаворска насеља су претежно старачка, а нека су повремена места 

секундарног становања тзв. викенд пољопривредника. Прњавори су до Другог 

светског рата били функционално везани за манастире. Касније су се те везе 

полако гасиле као последица историјских збивања. Током Другог светског рата 

прњавори су имали исту судбину као манастири – паљени су и пљачкани. 

 Ревитализација фрушкогорских манастира, и појачана посета манастирима, 

утицала је и на презентацију прњавора. Они су у досадашњим посетама 

манастирима остајали по страни, а чак се и не помињу да су били у било каквој 

вези са манастирима. 

 

 
3.1.2. Рурална фрушкогорска подунавска насеља 

 
 
 Поред прњаворских насеља, посебном туристичком атрактивношћу се 

издвајају и рурална фрушкогорска подунавска насеља. Рурална подунавска 

насеља се простиру у низу, од запада ка истоку: Нештин (Бачка Паланка), Сусек 
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(Беочин), Черевић (Беочин), Раковац (Беочин), Лединци (Нови Сад), 

Чортановци (Нови Сад). 

 Лоцирана у Фрушкогорском Подунављу, уз Дунав у низу, сва ова насеља 

имају веома повољан туристичко-географски положај. Такође, су сва насеља 

повезана друмским саобраћајницама и имају повољан и саобраћајан положај. 

 На овом сектору Дунава, наспрам руралних подунавских фрушкогорских 

насеља, формиране су аде, која ова насеља чине туристички још атрактивнијим. 

Те аде су од запада ка истоку: Нештинска, Шашићенава, Черевићка, Љубавно 

острво. 

 Атрактиван туристички положај, живописна природа, повољни терени за 

градњу, подстакли су да овај део Фрушкогорја буде веома атрактивна викенд 

зона. Управо се у непосредној близини насеља налазе атрактивне викенд зоне. 

Градња викендица променила је власничке односе у фрушкогорском подунављу 

и некадашње површине под културама, испарцелисане су и претворене у викенд 

плацеве и викенд зоне. То за последицу има делимичну промену активности 

становништва у овим насељима. Наиме, пољопривреда, као занимање у 

руралним насељима, у овима насељима није доминантна делатност.  

 У овим насељима, у односу на укупан број становника, пољопривредно 

становништво чини: 33,5 % у Сусеку; 29,2 % у Нештину; 10,0 % у Баноштру; 

9,4 % у Чортановцима; 4,42 % у Черевићу; 2,13 % у Раковцу и 2,0 % у 

Лединцима. 

 Поред викен зоне у којој су сва ова насеља, на степен атрактивности 

фрушкогорских руралних подунавских насеља утиче и близина познатих 

излетишта у њиховој непосредној близини. Тако се у залеђу Нештина налазе 

излетишта Скелице и Мишевац. У близини Сусека су Боада и Набоада. 

Недалеко од Черевића су излетишта Тестера и Андревље. 

 Овај фрушкогорски простор богат је и ловном дивљачи и има услова и за 

развој ловног туризма. У близини Сусека пројектован је и рибњак, као основа за 

развој риболовног туризма. 

 Функционалне и просторне одлике насеља, уз изванредан туристичко-

географски и саобраћајни положај, подстицајни су фактори укупне туристичке 
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атрактивности руралних фрушкогорских подунавских насеља. Све то битно 

одређује и врсте туристичких кретања у овим насељима. 

 

 

3.2. Привредне карактеристике Фрушке горе 
 
 
 Привредне делатности на Фрушкој гори се деле на оне које комплементарне 

туризму и на оне делатности које угрожавају развој туризма. 

 

Табела 6. Подела привредних делатности на Фрушкој гори у односу на туризам 
Привредне делатности на Фрушкој гори 

 
Комплементарне туризму 

Урожавају развој 
туризма 

виноградарство 5,000-6,000 ha  
 рударство 
 индустрија 

воћарство 1,000-1,100 ha-плантаже 
лов ловни резервати: 

 „Ворово“ 2,500 ha 
 „Равне“ 1,500 ha 

риболов  рибњаци 
 акумулативна језера 

Извор: Пољопривредни факултет у Новом Саду 
 

 Туризму су комплементарне делатности: виноградарство, воћарство, 

пчеларство, лов и риболов. 

 Виноградарство и воћарство су привредне активности са дугом традицијом 

на Фрушкој гори. У природне предиспозиције за гајење винове лозе уверили су 

се још Римљани. Њихов император Проб, по предању је први засадио винову 

лозу на овој планини. Према пространству винограда и производњи вина, данас 

се на Фрушкој гори издвајају: Иришко виногорје, Ердевичко виногорје и 

Сремскокарловачко виногорје. 

 Виноградарска производња се одвија на мањим поседима домицилног 

становништва, а више на плантажама државног сектора. Свако од ових 

виногорја има на далеко позната вина, која се складиште у винским подрумима. 

Производе се бела и црна вина, која се продају на тржиштима наше земље а и 

ван ње. Гаје се сорте пламенка, ризлинг, мускат. 
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 Виноградарство је традиционално занимање домицилног становништва и 

скоро да нема куће у Фрушкогорју, која нема сопствени подрум и сопствено 

вино. Домаћа производња вина домицилног становништва намењена је 

породичној потрошњи, а само незнатни трошкови се продају. 

 Гајење воћа пратило је виноградарску производњу. Честа је појава да се у 

виноградима садило и воће, јер се понекад то радило из економских разлога. 

Рачунало се да ако виногради не роде, да ће бар бити воћа. Воће се гаји 

најчешће на плантажама, а гаје се брескве, крушке, јабуке, шљиве, вишње итд. 

Воћњаци се налазе углавном у приватном власништву и захватају површине од 

5,000 до 6,000 ha. 

 Пчеларство је све профитабилнија, комплементарна делатност туризму на 

Фрушкој гори. Пчелари кошнице остављају и у Националном парку – око 

30,000 кошница, а места резервишу до маја сваке године. 

 Делатности које угрожавају развој туризма су свакако рударство и 

индустрија. Рударство на Фрушкој гори има дугу традицију. Цемент се 

експлоатише још од 1855. године. Данас се лапорац експлоатише у каменолому 

на Андревљу, одакле се жичаром преноси до фабрике цемента у Беочину и у 

каменолому у Раковцу. 

 Када је Фрушка гора проглашена за Национални парк 1960. године, ови 

рудници су остали у његовом саставу, а експлоатација лапорца и кречњака је 

настављена. Ови рудници и рударство, потпуно угрожавају развој туризма на 

Фрушкој гори, такође нарушавају и изглед планине, загађују животну средину и 

директо угрожавају људско здравље. 

 Сличан утицај има и индустрија, посебно у туристичким местима. 

Рударство и индустријја на Фрушкој гори, терба да буду дислоцирани из 

Националног парка Фрушка гора и његове заштитне зоне, јер загађују животну 

средину, уништавају природу Фрушке горе и угрожавају све врсте туристичких 

кретања. 
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4. Саобраћајна инфраструктура 
 
 

 Фрушкогорска област има веома живе комуникације, делом зато што се 

налази између великих река као мост а делом зато што се на овом простору 

стичу посавски и подравски са подунавским и потиским путевима.  

 Друмски саобраћај – према намени ови путеви су шумски, виноградарски, 

мајдански и пољопривредни8. Шумски путеви су искључиво повучени кроз 

шуме, то су довољно широки али неизграђени путеви. Они служе за извоз 

трупаца иогревног материјала. Виноградарски путеви секу на много места 

брдски део Фрушке горе, то су уски путеви сезонског значаја. Они повезуку 

винограде са бољим колским путевима и друмовима. Ови путеви су веома 

значајни у повезивању села и пољопривредних површина. Мајдански путеви 

везују каменоломе са селима или са железничким станицама. Они су обично 

поплочани крупнијим каменом или су посути туцаником. Преко њих се превози 

камен, креч итд. Пољопривредни путеви су на лесним заравнима и служе за 

превоз жита, сена, треве, кукуруза. Ови путеви су једина комуникациона веза 

села са салашима и плодним површинама. За разлику од овог саобраћаја који 

има сасвим узан локални карактер и који се развија само у оквиру хатару једног 

села, Фрушкогрска област има и развијен саобрачај много ширек значаја. 

Фрушку гору и њено непосредно окружење пресеца мрежа Е-путева, а састоји 

се од везних и прикључних путева: 

 Е-75 (М-22, М-1) – Будимпешта – Суботица – Београд – Ниш – Скопље 

– Атина (у дужини од око 11 km), 

 Е-70 (М-1, М-1.9) – Загреб – Београд (у дужини око 2,7 km) 

Значајни су и магистрални правци: 

 М-21 – Нови Сад – Петроварадин – Ириг – Рума (29,3 km), 

 М-22/1 – Нови Сад – Инђија – Београд (22,5 km), 

 М-18 – Нештин – Визић – Ердевик – Бијељина (11,6 km), 

 М-18/1 – Бачка Паланка – Шид (14,80 km). 
                                                 
8 Букуров Б., Привредно географске прилике и саобраћајне везе фрушкогорске области, Београд, 
1951 стр. 112 
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 Друмске саобраћајнице покривају простор од 600 ha, а укупна дужина им је 

406,6 km. Од укупне дужине путне мреже, 179 km припада регионалним 

путевима, а 245 km локалним путевима. 

 Речни саобраћај – на истоку и северу границу чини Дунав, који је погодан за 

пловни саобраћај. Дунав се у локалном саобраћају веома користи, а нарочито у 

сезони бербе велике количине грожђа. Као пловна линија Дунав има много већи 

значај у спољном саобраћају, јер се путем њега извози фрушкогорски камен са 

крчединског мајадана, беочински цемент, карловачко и илочко вино.  

 Сва подунавска места имају своја стална или условљена пристаништа. Међу 

већа пристаништа спадају: Илок, Черевић Беочин, Сремска Каменица, Сремски 

Карловци и Стари Сланкамен.  

 На сектору кроз фрушкогорску област Дунав је погодан за највеће пловне 

речне објекте. Сигурном дубином од три метара и довољном количином воде 

омогућује се саобраћај бродовима.  

 Жичани саобраћај – на Фрушкој гори постоји и ова врста саобраћаја, и она 

служи да се камен из мајдана лако и брзо пребаци преко брда до одређених 

станица. Од лединачке железничке станице и теретног дунавског пристаништа 

па све до раковачког каменолома повлачи се жичана железница. Слична жичана 

железница постоји и између Парагова и Камењара. Обр жичане железнице 

имају дужину од 9 km9. 

 Железничку мрежу на Фрушкој гори и у њеној гравитационој зони, која 

прати Коридор 10, и која у будућности може да постане „брза“ чине: правац 

Београд – Рума – Шид и Београд – Инђија – Нови Сад.  

 На Фрушкој гори са аспекта туризма, посебан значај у комуникационој 

мрежи имају саобраћајнице: 

 међународног ранга: 

 коридор Е 10, чија је градња на деоници Нови Сад – Београд, 

                                                 
9 Букуров Б., Привредно географске прилике и саобраћајне везе фрушкогорске области, Београд, 
1951 стр. 113 
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 Дунав, као најатрактивнија плава трансевропска магистрала са 

својим интеррегионалним туристичким вредностима и 

Фрушкогорско Подунавље, 

 железничкасаобраћ ајница: Суботица – Нови Сад – Београд 

 сви регионални путеви: 

 Петроварадин – Ириг – Рума, 

 Петроварадин – Сремски Карловци – Инђија, 

 Рума – Инђија – Стари Сланкамен, 

 Гребенски пут – Партизански пут 

 локалне саобраћајнице: 

 Нештин – Визић; Сусек – Луг; Черевић – Тестера; Беочин – 

Беочин село – Гребенски пут; Раковац – Гребенски пут; Нови 

Лединци – Змајевац; Павловци – Јазак – Гребенски пут; Бешеново 

– Црвени чот – Велики Радинци; Гргуревци – Гребенски пут итд. 

 
 

 Мрежа саобраћајница се пружа меридијански и прати правац пружања ове 

хорстне планине, али квалитет саобраћајница није увек задовољавајући (неке су 

изграђене на клизиштима што је довело до њиховог клижења). 

 Међународне саобраћајнице (друмске и железничке, водене-Дунав), 

покривају простор међународног туристичког правца и дају Фрушкој гори 

међународни туристички значај. То директно утиче на транзитни туризам, као и 

на друге облике туристичких кретања. 
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5. Културне туристичке вредности Фрушке горе 

 
 
 Фрушкогорски простори су имали динамичну историјску прошлост, а 

споменици сачувани до данас на овим просторима сведоци су историјских 

збивања. На површини од око 500 km², колика је површина Фрушке горе, 

постоји велики број споменика културе: 

1) Праисторијска налазишта, 

2) Трагови римских утврђења и средњовековне тврђаве, 

3) Фрушкогорски манастири, 

4) Споменици из НОБ-а, 

5) Споменици фолклорне архитектуре, 

6) Градске амбијенталне целине. 

 

 
5.1. Праисторијска налазишта 

 
 

 За будућу туристичку понуду Фрушке горе не треба занемарити и 

археолошке локалитете, који имају куриозитетне и знамените атрибуте а то су10: 

 Визићи – Голокут – старији неолот – енеолит 

 Петроварадин – Тврђава – позни неолит 

 Сремски Карловци – бакарно доба 

 Нови Бановци - млађе гвоздено доба 

 Врдник – Пећине – вучедолска култура – насеља прате речне долине 

 Стари Сланкамен (Градина) – гвоздено доба 

 Петроварадинаска тврђава – локалитет откривен 2002. године 

 Белегиш – Шанчине – насеља/некрополе – Стојића гумно – бронзано 

доба. 

                                                 
10 Културна добра у туристичкој понуди Војводине, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2002 стр 
80 
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У свим налазиштима су пронађени различити предмети као што су зделе, 

посуде пехар, двојни суд, шоље, жртвеник. Ови предмети се налазе у музејима 

који су најближи локалитетима на којима су откривени – Музеј Срема, тј. Музеј 

Војводине. Тако да ови предмети нису доступни туристима који посете Фрушку 

гору. Чак ни археолошки локалитети, без пронађених предмета, нису 

туристички активирани. Најчешће их водичи у својим информативним 

представљањима о туристичким знаменитостима потпуно заборављају. 

У свим местима, у чијој близини се налазе археолошка налазишта, терба 

поставити одређене ознаке, натписе, са основним информацијама о локалитету. 

Такође, би било добро и уколико би се на одабраној локацији уредио 

археолошки парк, у ком би се концентрисали и презентирали сви археолошки 

предмети са фрушкогорског простора. 

 

 

5.2. Трагови римских утвђења и средњовековне тврђаве 
 
 

Горња Panonia (Срем), била је једна од значајнијих римских провинција. 

На важном римском стратегијском путу саграђена су римска утврђења у 

Сурдуку – Rittium, Сланкамену – Acumicium, Баноштру – Malata Boninia. У 

одбрану римске империје грађена су логорска насеља: канабе, кастели, 

каструми. 

Римски император Probus донео је винову лозу на Фрушкој гори, а и 

саградио је утвђење Castrum Vendrek (278. година). На његовим темељима 

саграђено је утвђење, од којег је данас остала само централна Врдничка кула. 

Значајно средњовековно утврђење било је и тврђава Беркасово, од које 

су остале само рушевине. Утвђење је Матија Корвин даровао Вуку Гргуревићу 

– Змај Огњеном Вуку. 

 Петроварадинска тврђава као средњовековно утврђење подигнута је 

на остацима римског Castruma , између 1242. и 1252. године. 
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5.3. Фрушкогорски манастири 

 
 

   Од свих споменика културе, историјским значајем, духовним 

вредностима и уопште укупном споменичком вредношћу, издвајају се 

фрушкогорски манастири. По њима се Фрушка гора назива „Српски Атос“. Од 

некадашњих 35 фрушкогорских манастира, остало је 16 а то су : Крушедол, 

Велика Ремета, Мала Ремета, Ново Хопово, Старо Хопово, Гргет, Јазак, 

Бешеново, Кувеждин, Шишатовац, Привина глава, Дивша-Ђипша, Раковац, 

Раваница (Врдник), Беочин. 

 

Слика 10. Манастири на Фрушкој гори 

 
Извор: www.uns.ac.rs 

 
  Подизање манастира почело је у XV веку, а веома снажан 

подстицај за подизање манастира на Фрушкој гори дали су првих деценија 

XVI века сремски деспоти Бранковићи. 

 У односу на фрушкогорски простор, од 16 манастира, налазе се11: 

 у Националном парку Фрушка гора: Раковац, Врдник, Мала Ремета, 

Јазак, Старо Хопово, Ново Хопово, Гргет, 

                                                 
11 Медаковић Д.,Фрушкогорски манастири и њихов значај у српској култури, Институт за 
књижевност и уметност, Беочин, 2007 стр. 82 

http://www.uns.ac.rs/
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 на граници Националног парка Фрушка гора су: Шишатовац, Беочин, 

Бешеново, Велика Ремета, 

 ван граница Националног парка Фрушка гора су: Привина глава, 

Крушедол, Петковица. 

 На јужној подгорини Фрушке горе, од истока према западу, лоцирани су: 

Крушедол, Гргет, Велика Ремета, Старо Хопово, Врдник, Јазак, Мала Ремета, 

Бешеново, Шишатовац, Петковица, Кувеждин, Ђипша, Привина глава. На северној 

подгорини су: Раковац и Беочин. 

 Манастир Крушедол се налази на јужној фрушкогорској подгорини, на 

надморској висини од 182 m, у долини потока Шаловренац. Манастир има цркву и 

конаке и манастирску порту, без уређене ограде. Манастирска црква је посвећена 

Благовештењу са ктиторством Ангелине и Ђорђа-владике Максима Бранковића. 

Црква је саграђена између 1509. и 1514. године, по узору на моравску школу, али 

има барокни звоник. 

 Крушедоло је српски Партенон. У њему су мошти владике Максима-Ђорђа 

Бранковића, мајке Ангелине, патријарха Арсенија III Чарнојевића, патријарха 

Арсенија IV Чарнојевића-Шакабента, митрополита Исаија Ђаковића, војводе 

Стевана Шупљикца, кнегиње Љубице Обреновић и Милана Обреновића. Крушедол 

је 5 km удаљен од старог пута Нови Сад-Београд и лако је доступан, али нема 

уређен паркин. Активан је, женски манастир и припада општини Ириг. 

 
Слика 11. Манастир Крушедол 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извор: www.visiserbia.org 

http://www.visiserbia.org/
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 Манастир Мала Ремета се налази на јужној фрушкогорској подгорини, на 250 

m надморске висине. Има цркву, конак и звоник ван манастира. Манастир је 

посвећен Св.Покрову, а ктитор је краљ Драгутин. 

 
Слика 12. Манастир Мала Ремета 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: www.panacomp.net 
 

Монаси манастира Раче су га обновили 1697. године. Данашња црква потиче 

из 1739. године, саграђена дародарством Станка Милинковића из Шуљма. 

Престоне иконе су ауторство Јанка Халзоковића, а Коста Аранђеловић је 

иконописао унутрашњост цркве.  

Манастир се налази на 18 km западно од пута Нови Сад-Рума и лоциран је 

уз некадашњи прњавор Мала Ремета. И овај манастир нема уређен паркинг, а 

такође је и он женски манастир и припада општини Ириг. 

Манастир Велика Ремета се такође налази на јужној подгорини Фрушке 

горе на извору потока Шаловренац, на 240 m надморске висине.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panacomp.net/
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Слика 13. Манастир Велика Ремета 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: www.restoranfontana.com 
 

Манастир има цркву посвећену Св.Димитрију и конак. Ктитор манастира је 

краљ Драгутин. Црква потиче из 1534. године. Манастир има барокни звоник, 

висине 38,6 m, и то је највиши звоник у Срему. Први иконостас је радио Леонтије 

Стефановић, а други иконостас је дело непознатог аутора. 

Манастир је око 4 km удаљен од старог пута Нови Сад-Београд. Манастир је 

активан мушки манастир, а такође се и он налази у општини Ириг. 

Манастир Старо Хопово се такође налази на јужној подгорини 

фрушкогорја, на 270 m надморске висине. Саграђен је између 1496. и 1502. године, 

и посвећен је Светом Николи. Ктитор манастира је владика Максим.  

У Другом светском рату је манастир порушен, а данас је метох манастира 

Ново Хопово. Манастир припада општини Ириг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.restoranfontana.com/
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Слика 14. Манастир Старо Хопово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: www.yellowpages.rs 
 
 Манастир Ново Хопово се налази на јужној подгорини Фрушке горе, у 

Жарковачком потоку, на надморској висини од 250 m, и има цркву и конаке. Први 

пут се помиње 1516. године, а ктитор је Ђорђе Бранковић. 

 У манастиру је радила манастирска школа, око 1578. године. Први пут су га 

осликали монаси са Свете горе, 1608. године. Данашњи иконостас је рад Теодора 

Крачуна и потиче из 1776. године. У Новом Хопову је стварао Доситеј Обрадовић, 

од 1757. до 1760. године. Манастир има значајну библиотеку, а на 

тристогодишњицу од Велике сеобе саграђена је Доситејева чесма. 

 Манастир се налази у близини пута Нови Сад-Рума, активан је женски 

манастир и припада општини Ириг. 
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15. Манастир Ново Хопово 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Извор: www.vilacezar.net 
 

 Манастир Гргет се налази у близини поменутих манастира и на јужној 

подгорини Фрушке горе, уз поток Луку-Калињак. Ово је највиши фрушкогорски 

манастир јер се налази на надморској висини од 280 m. 

 Посвећен је Светом Николи, а ктитор је Вук Бранковић – Змај Огњени Вук, 

а посветио га је свом оцу Гргуру. Манастир има цркву и конаке, са ограђеном 

портом и потиче из 1471. године. 

 Први иконостас је иконописао Јаков Орфелин 1774. године. Данашњи 

иконостас је сликарско дело Уроша Предића, а у капели манастирског звона иконе 

су дело Пјера Крижанића. 

Слика 16. Манастир Гргет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: www.healthandmedical.eu 

http://www.vilacezar.net/
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 Манастир се налази на око 10 km од пута Нови Сад-Беочин и око 15 km је 

удаљен од Ирига, уз некадашњи прњавор Гргет. Активан је женски манастир и 

налази се у општини Ириг. 

  Манастир Јазак се налази као и остали манастири на јужној подгорини 

Фрушке горе, у долини потока Ровача, на надморској висини од 210 m. Манастир 

има цркву и конаке са уређеном оградом. Посвећен је Св.тројици, а ктитор је Јован 

Бранковић. Саграђен је 1522. године. 

 Процват је доживео након доношења мошти цара Уроша 1705. године. 

Иконостас је дело Димитрија Бачевића. У манастиру су три трона: Уроша, 

Богородице и Архијерејски. 

 
Слика 17. Манастир Јазак 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извор: www.zvrk.co.rs 

 
  Манастир се налази на 12 km од пута Нови Сад-Рума и саобраћајно је лако 

приступачан. Јазак је активан женски манастир и он такође припада општини Ириг. 

   Манастир Шишатовац се налази на западу Фрушке горе у близини потока 

Ремета, на надморској   висини од 205 m.Шишатовац има цркву и конаке, а посвећен  

  је св.Богородици. По предању манстир су основали побегли монаси манастира 

Жиче, око 1570. године. До тада је манастир Шишатовац био посвећен Св.Николи и 

носио је назив Реметница. 1543. године у Шишатовац су пренете мошти св.Стефана 
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Штиљановића. Зграда цркве манастирске је подигнута 1778. године као задужбина 

вршачког епископа Вићентија Поповића. 

              Манастир Шишатовац је разорен, а касније је обновљен. Највећи успон је 

доживео, када је архимандрит манастира био књижевник и филозоф Лукијан 

Мушицки, у периоду између 1812. и 1827. године. У то време манастир је био 

стециште знаменитих и учених људи тог времена који су оставили значајан траг у 

нашој култури. Били су то: Вук Караџић, Георгије, Јаков Гершић, Магарашевић идр. 

У манастиру је постојала богата библиотека. 

   Шишатовац се налази на 4 km од Партизанског пута и око 15 km од пута 

Београ-Загреб. Активан је женски манастир и припада општини Сремска 

Митровица. 

 
Слика 18. Манастир Шишатовац 

 
   
 
                                                                                                        
 
 
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                        

 
 

 
 
 
 

  
Извор: www.fruskagora.org 

 
 Манастир Кувеждин се налази у западном делу Фрушке горе, у долини 

потока Јарош, на надморској висини од 190 m. Манастир има цркву и конаке, а 

посвећен је св.Сави и Симеону Немањи. Ктитор манастира је деспот Стеван 

Штиљановић. Манастир се помиње 1566. године, а на његовим темељима је 

саграђена нова црква 1816. године у класицистичком стилу. 

http://www.fruskagora.org/
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 Први иконостас потиче из 1772. године и дело је Јанка Халзоковића, а до 

данас је сачувано 20 иона. Данашње иконе је иконописао Павле Симић 1848.-1863. 

године. 

Слика 19. Манастир Кувеждин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извор: www.forum-srbija.com 

 
 

 Манастир Петковица се налази у близини манастира Кувеждин и 

Шишатовац. Манастир има цркву и конаке, а посвећен је св.Петки, са ктиторством 

деспотице Јелене Штиљановић, удовице деспота Штиљановића. 

 Петковица се налази на надморској висини од око 190 m, а потиче из 1556. 

године. Иконостас потиче из 1735. године са резбареним крстом, а аутор је 

непознат. 

 Током 2001.-2002. године на иницијативу и ангажовање монахиња 

манастира, обнавља се пут од Шишатовца до Петковице, а гради га Војска 

Југославије. Петковица је око 1 km удаљена од Шишатовца и око 2 km од 

Партизанског пута. Активан је женски манастир и припада општини Сремска 

Митровица. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forum-srbija.com/
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Слика 20. Манастир Петковица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: : www.forum-srbija.com 
  
 Манастир Привина глава је најзападнији фрушкогорски манастир, од кога 

се источно налазе ловни резерват „Ворово“ и Ердевик. Манастир се налази на 180 

m надморске висине. Има цркву, посвећену св.Михаилу и Гаврилу и конаке. 

 Први трагови о манастиру датирају из 1566-67. године, и по предању 

ктитори манастира су Јован и Ђорђе Бранковић. Данашња црква потиче из 1741. 

године, а зидана је по узору на цркву манастира Ново Хопово. Иконостас потиче из 

1786. године и дело је Андреја Шалисте, а нове иконе је радио Кузман Коларић из 

Кузмана, 1786-1791. године. 

 Манастир је око 5 km удаљен од Шида, припада овој општини и активан је 

женски манастир. 

Слика 21. Манастир Привина Глава 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Извор: : www.forum-srbija.com 

http://www.forum-srbija.com/
http://www.forum-srbija.com/
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 Манастир Раковац се налази на северној подгорини Фрушке горе, у њеном 

источном делу, у долини Раковачког потока, на надморској висини од 175 m. Има 

цркву и конаке и посвећен је светим Врачевима Дамјану и Кузману. 

 Ктитор манастира, по предању је, Рака Милошевић, коморник деспота 

Јована Бранковића. Манастир датира из 1545. године. Године 1735. дозидан је 

барокни звоник. Иконостас је дело Василија Остојића, а трпезарију је иконописао 

Амвросије Јанковић. 

 Раковац се налази на 3 km од пута Нови Сад-Беочин. Он је активан женски 

манастир и припада општини Беочин. 

 
Слика 22. Манастир Раковац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: www.panacomp.net 
 

 Манастир Дивша или Ђипша се налази на западу Фрушке горе, на потоку 

Мохарач, на надморској висини од 172 m. Манастир има цркву и конаке посвећену 

Св.Николи. Ктитор манастира је деспот Јован Бранковић. 

 Манастирска црква је саграђена 1743. године, а иконостас је из 1751. 

године и дело је Теодора Стевановића Глоговца. Иконостас је био склоњен у 

Кувеждин, од Првог светског рата до 1922. године, а данас је у Музеју Срема у 

Сремској Митровици. 

 Манастир је удаљен 7 km од пута ка Беочину и припада општини Бачка 

Паланка. Он је такође активан женски манастир. 

 

http://www.panacomp.net/
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Слика 23. Манастир Дивша 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извор: www.novosti.rs 

 
 Манастир Раваница-Врдник се налази на јужној фрушкогорској 

подгорини, у њеном источном делу, на надморској висини од 217 m. Манастир има 

цркву и конаке, а посвећен је Вазнесењу Христовом. Време зидања манастира 

Раванице није поуздано познато, али се зна да су га обновили побегли монаси 

манастира Раванице, 1697. године. Монаси су донели и мошти кнеза Лазара. 

Данашња црква је саграђена 1801-1811. године у класицистичком стилу. Данашњи 

иконостас датира из 1853. годинеа дело је Димитрија Аврамовића. 

 Раваница-Врдник се налази на 10 km од пута Нови Сад-Рума. Ово је 

активан мушки манастир и припада општини Ириг. 

 
Слика 24. Манастир Раваница 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

   

Извор: www.panacomp.net 

http://www.novosti.rs/
http://www.panacomp.net/
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 Манастир Беочин се налази на северној фрушкогорској подгорини, 

недалеко од манастира Раковца, на надморској висини од 186 m. Манастир је 

посвећен Вазнесењу Христовом. Ктитор цркве није познат, а манастир су обновили 

монаси манастира Раче 1697-1699. године. 

 Иконостас датира из 1756. године а иконописали су га Димитрије Бачевић, 

Теодор Крачун и Јанко Халкозовић. У манастиру је сахрањен песник Миленко 

Јован Грчић. Иза манастира се налази Дворска башта са веома занимљивим 

биљним врстама, која није уређена, а под заштитом је државе. 

 
Слика 25. Манастир Беочин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: www.fruska-gora.org 
 

 Манастир Бешеново се налази на јужној фрушкогорској подгорини, у 

долини потока Чикош, на надморској висини од 210 m. Посвећен је 

св.Арханђелима, а по предању то је задужбина краља Драгутина. 

 Први писани трагови о Бешенову датирају из 1546. године. Иконостас 

потиче из 1753. године, али су подаци о њему непотпуни. Зна се само да је 

манастирску цркву иконописао Кузман Коларић. Последњи иконостас је сликао 

Стеван Алексић 1906-1909. године, а делови овог иконостаса су сачувани у музеју 

Срема. 

 Бешеново је разорено у Другом светском рату. Манастир је удаљен 5 km од 

Партизанског пута и припада општини Ириг. 

http://www.fruska-gora.org/
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Слика 26. Манастир Бешеново 
Извор: www.stazeibogaze.info 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.4. Споменици новије историје 
 

 

 Од споменика културе новије историје, значајни су споменици посвећени 

догађајима из НОБ-а. То су: 

 споменик на Иришком венцу, рад вајара Стевана Стојановића, 

 комплекс Рохаљ базе, представља скромно уређен комплекс, са ниским 

плочама, на којима су имена и презимена погинулих бораца, 

 Дебела липа, на Партизанском путу, 

 Астал, изнад Селишта са дрвеном спомен-плочом, погинулим борцима из 

1942. године, 

 Тестера, Јабука, Широки до, Глоговац, где су гробоци палих бораца. 

 

 Најповољнији саобраћајно-туристички положај има споменик на 

Иришком венцу, али су и остали споменици добро саобраћајно повезани. 

Културно-историјске споменике из НОБ-а имају и сва насеља у Срему, као 

спомен обележја на огромне људске жртве у овим крајевима. 

 Неки споменици новије историје су остављени и напуштени а некада су 

то била култна места. Нпр. у споменичком комплексу на Рохаљ базама 

напуштен је цео комплекс. Затворен је и Музеј који је некада имао активну 

http://www.stazeibogaze.info/
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улогу. Ових споменика већ деценију и више нема, нема у туристичкој понуди 

фрушкогорске дестинације. 

 
 

5.5. Споменици фолклорне архитектуре 
 
 
 Од 57 насеља у фрушкогорској области, остало је сачувано богато старо 

градитељство. Неки од објеката фолклорне архитектуре су под заштитом 

државе. 

 Кућа у Нештину је грађена од набоја, са кровом од трске и дрвеним 

тремом, са изрезбареним стубовима. Стара је око 200 година и делимично је 

обновљена и претворена у етномузеј, али још увек није отворена за јавност. 

 Кућа у Беочину, која је под заштитом државе је приватно власништво. 

Кућа је од набоја, кров је некада био од трске али је власник ставио бибер цреп 

и изменио њен првобитан изглед. 

 Кућа у Лежимиру је врло особене архитектуре: на узвишици, саграђена 

на њеној површини, зидови од плетера облепљени блатом, део трема грађен као 

доксат. Кров је био од шиндре. 

 Чардак у Свилошу је из 1916. године, висок је 1,5 m. Доње просторије су 

оставе. Озидан је црепом, са дрвеном изрезбареном фасадом и бибер црепом. 

 Сви објекти фолклорне архитектуре на Фрушкој гори су куриозитетни и 

комлементарни туристички мотиви. Када би се већа пажња посветила руралном 

туризму на Фрушкој гори, за шта постоје изванредни услови, и споменици 

фолклорне архитектуре би имали заслужену културну и туристичку вредност. 

 
 

5.6. Градске амбијенталне целине 
 
 
 На фрушкогорју, изузетно високе туристичке вредности са знаменитим, 

куриозитетним и естетским атрибутима имају градске амбијенталне целине 

Сремских Карловаца, Петроварадина, Ирига и Сремске Каменице. 
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 Сремски Карловци (9,060 становника) је град музеј и најатрактивнији 

град на овом сектору Подунавља. Налази се у Фрушкогорском Подунављу, на 

ушћу Ешиковачког потока, где фрушкогорски обронци полако нестају у 

алувијалној равни Дунава. 

 Помињу се као каштел са именом Caron још 1308. године. А духовни 

процват доживљавају после 1713. године, када је повељом цара Карла II из 

манастира Крушедола у Сремске Карловце пренето средиште митрополије и 

када добијају ранг патријаршије, који задржавају све до 1920. године, када је 

седиште пренето у Београд. 

 Град је у светску историју ушао по миру склопљеном 26. јануара 1699. 

године, између Турске и Свете Лиге (Аустрија, Пољска, Венеција). Преговори 

су вођени за округлим столом у Капели мира уз посредовање Енглеске. 

 Из времена духовног и црквеног успона Сремских Карловаца потиче и 

низ архитекстонских изузетно вредних грађевина, које чине посебне 

амбијенталне споменичке целине. То Сремским Карловцима даје изузетну 

архитектонску индивидуалност. Посебну амбијенталну целину чини простор 

око Трга Бранка Радићевића. 

 

Слика 27. Трг Бранка Радичевића 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извор: www.panoramio.com 

http://www.panoramio.com/
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 Из овог периода потичу зграде: Карловачка гимназија (1890-1891) – 

архитектонски, то је спој српске средњовековне архитектуре и мађарске 

сецесије. То је задужбина Георгија Анђелића и његовог брата проте Стевана. 

 Доња црква (1719.) је посвећена апостолима Петру и Павлу. Горња црква 

потиче из 1746. године и посвећена је Ваведењу, Католичка црква (1768.), 

Патријаршијски дом је из периода 1892-1894. године. у неокласицистичком 

стилу. Затим су ту и зграда Илион-дворац патријарха Рајачића, зграда 

Магистрата, зграда Капеле мира, зграда Богословског семинара, Стефанеума. А 

посебну атрактивну архитектонску вредност представља свакако Чесма са 

четири лава из 1799. године. 

 
Слика 28. Чесма са четири лава 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: wikimapia.org 
 

 Печат карловачкој архитектури дао је архитекта Владимир Николић, који 

је урадио пројекте за већину зграда. Сва историјска здања чине посебну 

амбијенталну целину у овом граду и имају изузетне туристичке вредности. Поред 

религијског и духовног средишта, Сремски Карловци су били и значајан занатски и 

троговачки центар, са 12 еснафа и значајно пристаниште – речна лука са 45 

преноћишта. Скоро 400 година карловачка вина пила су се у аустријској монархији 

и другим европским градовима. О лепотама Карловца, његове околине, певао је и 

Бранко Рдичевић. Овом песнику је подигнут споменик на Стражилову 1885. 
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године, према замисли архитекте Светозара Ивачковића, а каменорезац је био 

Петар Китузи. Уз све духовне вредности Сремски Карловци имају и веома вредне 

природне мотиве: обронци Фрушке горе, Стражилово, Дунав. 

 У Сремским Карловцима поред познате Карловачке гимназије и 

Богословије „Свети Арсеније“, Архива САНУ, отворени су и Културни центар 

„Карловачка уметничка радионица“, Градски музеј, Институт српског народа 

АСветске српске заједнице, Азбукум – Центар за учење српског језика за странце, 

Градска уметничка галерија, Графичка радионица. Сремски Карловци су и центар 

културних манифестација „Бранково коло“, Карловачка берба грожђа, Подунавска 

ликовна колонија итд. 

 Сремски Карловци су седиште епископа сремског. Обновљен је рад 

Српске манастирске штампарије, која објављује часопис за књижевност и уметност 

„Кровови“. 2000. године у ризници Патријаршијског двора у Сремским 

Карловцима отворен је Музеј Српске православне цркве, и у њему се чувају 

предмети из епархија Сремске, Славонске, Осијечке и Далматинске. Изложени 

предмети су стари од 200 до 500 година. Музеј је до сада посетило око 12 000 

посетилаца, и овај музеј има све већи значај у туристичкој понуди овог града. 

 Историјском и споменичком индивидуалношћу се издваја и 

Петроварадин (14,318 становника). Насеље је лоцирано на обронцима Фрушке 

горе, на најизразитијем меандру Дунава у овом сектору. 

 Угарски владари су подигли утврђење у средњем веку (1247-1252.). 

Тврђаву садашњих карактеристика саградили су Аустријанци 1692-1780. године. 

Петроварадинска тврђава је грађена по Вобановом систему са ходницима и 

високим зидинама. Тврђава има звездаст облик и површину од 112 ha са 16 km 

дугим ходницима и бунаром дубоким 60 m. Од 1951. године је под заштитом 

државе као историјски споменик. 

 Петроварадинска тврђава има Горњу и Доњу тврђаву. На горњој 

тврђави налази се Дуга касарна (део окренут Дунаву) у коме се налазе атељеи 

уметника: сликара, вајара, графичара, уметничка радионица за израду таписерија, 

уметничке галерије. У Официрском павиљону, такође окренутом Дунаву, налази се 

угоститељски објекат са терасом, са које се види панорама Новог Сада. Иза Дуге 
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касарне налази се зграда Топовњаче, у којој је Музеј града Новог Сада. У 

Једноставној касарни, у близини, налази се Градски историјски архив. У 

непосредној близини се налази Горњи Лудвигов бастион, у ком је Планетаријум, 

све значајнији едукативни и туристички пунк на тврђави. 

 

Слика 29. Петроварадинска тврђава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извор: www.forum-srbija.com 

 
 На Петроварадинској тврђави се налазе бројне институције: Музеј града 

Новог Сада, Покрајински завод за заштиту споменика културе, хотел „Варадин“. 

Некада значајно војно утврђење, сада је све значајније, изузетно атрактивно 

културно средиште. На Петроварадинској твршави одршавају се позоришне 

представе, културне манифестације, посебно током Новосадског лета. 

Најзначајнија културна манифестација је свакако EXIT. 

 У току је и ревитализација тврђаве, којом ће њени простори добити још 

већи културни значај и постати место културних збивања. Покренута је и 

иницијатива да Петроварадинска тврђава буде стављена под заштиту UNESCO-а. 

 Сремска Каменица  (11,748 становника) се налази на фуршкогорским 

обронцима, у долини Новоселског потока. Насеље се први пут помиње 1237. 

године, као вила Kamanch , док се 1439. године назива Каманас. После Првог 

светског рата добија данашње име. По предању, ово насеље је име добило по 

камену који се копа у близини Парагова. Сремска Каменица је родно место лекара 

http://www.forum-srbija.com/
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и песника Јована Јовановића Змаја. Његова кућа данас је Музеј и најпосећенија је 

културна институција у овом месту. 

 Каменички парк површине 20 ha, са дворцем из 1793. године, налази се 

на поседу грофа Марцибанија. Ово је омиљено излетиште Новосађана, а посебно за 

време празника. На обали Каменичког парка је плажа, а има два извора и језеро. У 

Сремској Каменици се налази и ЈП „Национални парк Фрушка гора“. Ово је највеће 

приградско насеље Новог Сада и удаљено је око 5 km. У непосредној околини 

Сремске Каменице се налазе позната излетишта: Поповица, Чардак и Боцке. 

 Ириг (4,854 становника) је седиште истоимене општине, са још 11 

насеља. Хатар Ирига се простире на фрушкогорским обронцима и сремској лесној 

заравни, на надморској висини од 140-183 m. Ириг се први пут помиње 1225. 

године, а познато је да је 1483. године припадао Вуку Бранковићу – Змај Огњеном 

Вуку. Био је пољопривредно развијено насеље и значајан културни центар. У 

Иригу је прва школа отворена 1735. године. Ириг је имао и Гусларски еснаф – 

Гусларску школу. Насеље је опустошила куга 1795/1796., када је 2 548 становника 

умрло (50%). Ириг ће се касније опоравити и 1831. године биће саграђена зграда 

Српске школе, у којој су се школовале многе значајне личности као нпр. Павле 

Поповић – Шапчанин, Јосиф Јовановић – Шакабента итд.  

 Ириг је и данас значајан привредни и културни центар у питомом 
воћарско-виноградарском крају, са чувеним винским подрумима и плантажама 
воћа. 
  Сремски Карловци и Петроварадин су тзв. градови музеји и имају 

изузетно значајну споменичку вредност и изванредан туристичко-географски 

положај. Они се налазе на међународним саобраћајницама: Дунаву и Коридору X. 

Самим тим се због оваквог положаја повећава и степен њихове атрактивности. Ови 

градови доживљавају међународну културну трансформацију. Градски туризам на 

Фрушкој гори успео је да се одржи и чак бележи раст последњих година. Међутим, 

сви ови градови су без одговарајућих хотела што веома негативно утиче на 

туристичка кретања и онемогућава даљи развој туризма. 
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6. Материјална основа туризма на Фрушкој гори 
 
 
 Материјална основа развоја туирзма на Фрушкој гори је потпуно 

запостављена, а то потвђује и стање основних и комплементарних рецептивних 

туиртичких капацитета. Градња смештајних капацитета на Фрушкој гори била је 

најинтензивнија између Првог и Другог светског рата. У том периоду Друштво за 

унапређење туризма је изградило: 

 туристичке куће на Иришком венцу и Змајевцу (1926. године), 

 планинарска кућа на Осовљу (1927. године), 

 хотел на Иришком венцу  (1934. године). 

 Сви ови објекти су били отворени током целе године, а били су добро 

снабдевени храном и струјом, а хотел је имао и телефон. На Иришко венцу су 

током зиме биле организоване скијашке утакмице, а туристи су били смештени у 

хотелу. 

 Током Другог светског рата део инвентара ових објеката је био покраден, а 

објекти разрушени. 

 

 
6.1. Рецептивни туристички капацитети 

 
 
 На Фрушкој гори нема довољно смештајних капацитета који су у функцији 

туризма, и ово је један од главних ограничавајућих фактора туристичког развоја. 

За постојеће смештајне капацитете је карактеристично да је њихова намена била 

промењена јер су у њима биле смештене избеглице, да су запуштени или 

напуштени и да имају низак степен искоришћености. 

 Према структури смештајних капацитета на Фрушкој гори, у функцији 

туризма могу бити, од основних смештајних капацитета 7 хотела, а од 

комплементарних смештајних капацитета има 13 одмаралишта и планинарских 

домова. 
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Табела 7. Основни смештајни капацитети на Фрушкој гори (2006.година) 
 

Хотели 
Број 

соба лежајева 
„НОРЦЕВ“ 44 128 
„Термал“, Врдник 99 261 
„Венац“, Иришки венац 25 48 
„Варадин“, Петроварадин 52 89 
„Боем“, Сремски Карловци 7 24 
„Дунав“,Сремски Карловци 52 105 
Лежимир 12 38 
Укупно хотели 291 693 

Извор: Сектор за статистику, Београд, подаци за 2006. годину 
 
 Најновији хотел на Фрушкој гори је „НОРЦЕВ“ – Наставно-образовни 

рекреативни центар „Електровојводине“. Хотел има 44 собе (од тога 5 

апартмана), са 128 лежајева, конгресне сале, учионице, сале за састанке, 

просторије за рекреацију. Има квалитетну инфраструктуру и велике услове да 

постане рекреативни, спортски, конгресни, манифестациони, излетнички и 

екскурзиони центар. Хотел је саобраћајно доступан и има изграђен паркин и 

лоциран је у близини Туристичко-информативног центра. 

 

Слика 30. Хотел „НОРЦЕВ“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: norcev.rs 
 

Комплементарни смештајни објекти су затвореног типа, а то су одмаралишта и 

планинарски домови. Намењени су излетничком туризму пре свега. У 

одмаралиштима и планинарским домовима има 506 лежајева, а са школама у 
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природи 1156 лежајева, док у пансионима и преноћиштима има 98 лежајева. Тако 

је укупан број лежајева који може бити у функцији туристичких кретања на 

Фрушкој гори, у 2005. години, износио 1 199. 

Због недостатка одговарајућих смештајних капацитета на Фрушкој гори, нема 

стационарних кретања на овој планини, а сва друга туристичка ктерања су 

ограничена. 

Квалитет смештајних капацитета значајно утиче на туристичку понуду сваког 

туристичког места. Потпуна запостављеност овог сегмента туристичког тржишта 

на Фрушкој гори води ка још регресивнијем стању туризма у овој дестинацији. 

Да би се активирали туристички ресурси на Фрушкој гори и побољшало стање 

смештајних капацитета потребно је изградити нове савремене хотеле, изградити 

спортско-рекреативне центре, изградити омладински дом на Стражилову, 

обновити и уредити постојеће смештајне објекте и веома је битно укључити у 

туристичку понуду Фрушке горе викенд куће, прњаворска насеља и домаћинстав 

у фрушкогорским насељима. 
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Табела 8. Комплементарни смештајни капацитети на Фрушкој гори 
Преноћишта/пансиони Број соба Број лежајева 

Преноћиште „Липовача“ 16 40 
Пансион „Караш“, Беочин 5 6 
Пансион „Кордун“ С.Каменица 6 12 
Мотел „Илиџа“, С.Каменица 12 25 
Преноћиште„Олимп“С.Каменица 5 15 
Укупно преноћишта/пансиони 34 98 

Одмаралишта/планинарски домови 
Стражилово  30 
Бранковац 36 78 
Осовље  50 
Андревље 49 122 
Летенка (школа у природи)  300 
„Тестера“ (школа у природи)  350 
„Козарица“, Чортановци  30 
„Змајевац“  16 
„Др Радивој Симоновић“  50 
Дом пензионера, Белегиш  30 
„Југодент“, Поповица  20 
„Занатлија“, Главица  30 
Планинарска кућа, Поповица  30 
„Орловац“, Поповица  10 
„Жељезничар“  10 
Ук.одмаралишта/пл.домови  1156 (506 без школа у 

природи) 
Болница-бања, Стари Сланкамен  350 

Извор: -за преноћишта и пансионе, Сектор за статистику АП Војводине – 
РЗС, Београд, за 2006. 

-за планинарске домове-непосредно одмаралишта и планинарски домови, 
за 2005. 
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7. Туристички промет на Фрушкој гори 
 
 

Туристички промет анализиран је за стационарна кретања на Фрушкој 

гори, за период од 1985-2005. године. Анализирани су подаци о укупном броју 

туриста и ноћења, о броју домаћих и страних туриста и о дужини боравка. 

 

 
7.1. Број туриста 

 
 
За период од 1985. године до 1991. године, постоје подаци за следећа 

туристичка места: Андревље, Иришки венац, Бранковац, Лежимир, Чортановце, и 

праћена је свака друга година. А од 1991. до 2005. године прате се подаци о 

туристичком промету за: Врдник, Иришки венац, Петроварадин, Бранковац. 

Годибе 1985. на Фрушкој гори је било 19,680 туриста (80 странаца), што је 

3,27 % од туристичког промета у Војводини и 82,14 % од туристичког промета 

планинских места у Војводини. 

Од укупног броја туриста на Фрушкој гори, у 1985. години, највише је било 

туриста на Иришком венцу 8 514, Андрвљу 4 824, Бранковцу 3 161, Чортановцима 

1 719 и Лежимиру 1 462.  

Табела 9. Туристи и ноћења на Фрушкој гори (1985-2005) 

 туристи ноћења дужина боравка 
укупно домаћи стра

ни 
укупно домаћ

и 
стра
ни 

укупно домаћи страни 

1985 
Андревље 4824 4821 3 30069 30056 13 8,7 6,2 4,3 
Иришки венац 8514 8514 - 21054 21054 - 2,4 2,4 - 

Бранковац 3161 3043 118 10438 10232 206 3,3 2,4 1,7 

Лежимир 1462 1403 59 2597 2530 67 2,6 1,8 1,1 

Чортановци 1719 1719 - 3387 3387 - 1,6 1,9 - 

1987 
Андревље 3812 3630 182 22585 22354 231 5,9 6,1 1,2 

Иришки венац 6995 6756 239 16104 15596 508 2,3 2,3 2,1 

Бранковац 2476 2476 - 8676 8676 - 3,5 3,5 - 
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Лежимир 1717 1696 21 3699 3671 28 2,1 2,1 1,3 

Врдник 8340 8212 128 34923 34719 204 4,1 4,2 1,5 

1989 
Андревље 3916 3690 226 11461 10525 936 2,9 2,8 2,2 

Иришки венац 4674 4331 343 9977 9570 407 2,1 2,2 1,1 

Лежимир 765 752 13 3040 3031 19 3,9 4,0 1,4 

Врдник 8935 8845 90 31838 31748 90 3,6 3,5 1 

1991 
Андревље 10303 10142 161 14553 13679 874 1,4 1,3 5,4 

Бранковац 12779 12779 - 12779 12779 - 1 1 - 

Врдник 8389 8114 275 48183 47206 977 5,7 5,8 3,5 

1992 
Бранковац 8455 8455 - 8455 8455 - 1 1 - 

Врдник 6199 6081 118 54773 53968 805 8,8 8,9 6,8 

Иришки венац 5136 5053 83 11848 11551 297 2,3 2,2 3,6 

1993 
Бранковац 1609 1609 - 10713 10713 - 6,7 6,7 - 

Врдник 5174 5146 28 58093 58050 43 11,2 2,2 1,5 

Иришки венац 4264 4251 13 13360 11338 22 3,1 2,6 1,7 

Петроварадин 3783 3585 208 7332 6998 333 1,9 1,9 1,6 

1994 
Бранковац 1394 1394 - 9468 9468 - 6,8 6,8 - 

Врдник 5513 5499 14 51126 51066 60 9,3 9,2 4,3 

Иришки венац 4633 4584 49 14211 14162 49 3,1 3,1 1 

Петроварадин 3636 3277 359 5503 4799 704 1,5 1,4 2,0 

1995 
Иришки венац 4493 4461 32 13292 13220 72 2,9 2,9 2,2 

Врдник 6515 6462 53 42315 42198 117 6,5 6,5 2,2 

Петроварадин 3034 2734 300 4435 3873 562 1,4 1,4 1,8 

1996 
Врдник 8802 8774 28 54179 54053 126 6,2 6,1 4,5 

Иришки венац 5196 4945 251 13104 12603 491 2,5 2,5 2,1 

Петроварадин 3281 1863 141
8 

5598 3419 2817 1,7 1,4 2,3 

1997 
Врдник 7959 7325 624 55372 52538 2734 7,0 7,1 4,4 

Иришки венац 5489 5148 341 15927 14974 953 2,9 2,8 2,8 
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Петроварадин 3307 2149 125
8 

5038 3024 2014 1,5 1,4 1,6 

1998 
Врдник 9652 9307 345 64324 62820 1504 6,7 6,7 4,4 
Иришки венац 5411 5112 299 15988 15173 815 3,0 2,9 2,7 

Петроварадин 2575 1135 940 3657 2152 1505 1,4 1,8 1,6 

1999 
Врдник 6386 6058 328 44751 43427 1324 7,0 7,1 4,0 

Бранковац 1002 1002 - 8090 8090 - 8,1 8,1 - 

Иришки венац 1227 1201 16 4348 4304 44 3,5 3,5 2,7 

Петроварадин 256 185 71 307 201 106 1,2 1,1 1,5 

2000 
Врдник 9414 8878 536 59412 56788 2624 6,3 6,3 4,8 

Бранковац 1724 1724 - 12571 12571 - 7,2 7,2 - 

Петроварадин 599 363 236 924 599 325 1,5 1,6 1,3 

2001 
Бранковац 2110 2110 - 9547 9547 - 4,5 4,5 - 

Врдник 8329 7757 572 53099 48783 4316 6,3 6,2 7,5 

Петроварадин 1062 493 569 1856 835 1021 1,7 1,8 1,8 

2002 
Врдник 7314 6544 770 41470 37983 3487 5,6 5,8 4,5 

Бранковац 1872 1872 - 7412 7412 - 3,9 3,9 - 

Петроварадин 1302 650 652 1989 1009 980 1,5 1,4 1,5 

2003 
Петроварадин 138 112 26 536 509 27 3,8 4,5 1,0 

Врдник 7788 7174 614 41051 37955 3096 5,5 5,2 5,0 

2004 
Иришки венац 4336 3887 499 9047 7854 1193 2,8 2,0 2,3 

Петроварадин 616 327 289 1365 441 924 2,2 1,3 3,2 

Врдник 10024 9232 792 49190 46818 2374 4,9 5,1 2,9 

2005 
Иришки венац 5963 5106 850 12261 10070 2191 2,1 1,9 2,5 

Врдник 8753 8132 621 51289 47644 2645 5,8 5,8 4,2 

Петроварадин 1693 1429 264 2074 1711 361 1,2 1,2 1,3 

Извор: РЗС: Општине у Србији за сваку годину за: Иришки венац и 
Петроварадин, а за друга места: Одељење за статистику у Новом Саду РЗС, за 

одговарајуће године 
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Током 1987. године на Фрушкој гори је било 23 340 туриста, што је  4,14 % 

у туристичком промету Војводине и више него што показују подаци дати за 

планински туризам (107,2 %). 

Године 1989. на Фрушкој гори је било 18 090 туриста (986 странаца), што 

је 3,29% туристичког промета Војводине и 68,43 % планинског туризма Војводине. 

Врдник је на првом месту по броју туриста, а за њим следе Иришки венац, 

Андревље и Лежимир. 

Дистрибуција промета према туристичким местима слична је и 1991. 

године. У Брднику је забележен известан пад броја туриста 8 389 туриста (према 

1989), било је на Бранковцу 12 779 туриста, Андревљу 10 303. 

Од 1991. године до 2005. обим туристичког промета се мења из године у 

годину. Највећи број туриста је остварен 1991. а најмањи 2003. године, када је 

остварен и најмањи број ноћења. Највећи број ноћења је забележен у 1993. години. 

Дистрибуција туристичког промета на Фрушкој гори показује релативну 

равномерност, према месецима. На то указују и подаци о максималним и 

минималним вредностима туристичког промета, према туристичким местима. 

 

Табела 10. Максималан и минималан број туриста и ноћења на Фрушкој 
гори (1985-1991), * месеци 

 
места 

1985 1987 1989 1991 
број туриста 

макс. мин. макс. мин. мак
с. 

мин. макс. мин. 

Андревље X,XI,XII IX,IV X,VI XI V,I VII IV,VII III* 
Иришки венац VI,X,XI I V,VI,XI VII V XI V X 
Бранковац VII XII II III,XI V VII I,V VII 
Лежимир V,XI II V XI V VII II X 
Врдник V,IX III V,X II V,VI VII V XI 

број ноћења 
Андревље V,VII IX VII XI I VII VIII III 
Иришки венац X,XI I V XI I III II XI 
Бранковац VII,VIII XII I,VIII XII I III I VII 
Лежимир I,X III V II V II II V 
Врдник V II V,VI II V II VII VI 

Извор: Одељење за статистику у Новом Саду РЗС, за одговарајуће године 
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7.2. Ноћења туриста и дужина боравка 

 
 
На Фрушкој гори је 1985. године остварено 67 545 ноћења, а то је 6,22 % у 

односу на ноћења у Војводини и 62,38 % ноћења у планинским местима Војводине. 

У 1987. години остварено је 85 987 ноћења, што је 6,65 % у односу на ноћења у 

Војводини, а оставерно је више ноћења него што показују подаци за планинска 

места Војводине (101,4%). У 1989. години остварено је 24 378 ноћења, а то је 1,88 

% од ноћења у Војводини и 30,25 % од броја ноћења у планинским местима 

Војводине. Године 1991 било је 7 515 ноћења, затим 1995. 46 173 ноћења, 2000. 72 

907 ноћења и 2005. 65 624 ноћења. 

Подаци о дистрибуцији остварених ноћења према туристичким местима 

показују да је у 1985. години највише ноћења остварено на Андревљу – 30 069, 

затим 1987. највише ноћења је остварено на Врднику – 34 923, 1989. такође је 

највише ноћења остварено на Врднику – 31 838. Од 1991-2005. године, у Врднику 

је остварен највећи број ноћења у 1998. години – 64 324 ноћења (62 820 домаћих и 

1 504 страних туриста), а најмањи број ноћења је забележен у 2002. години – 41 

470. 

Највећи број ноћења на иришком венцу је остварен у 1998. години – 15 

988, а најмањи број ноћења од 4 348 је остварен у 1999. години. 

У Петроварадину су забележене велике осцилације код броја ноћења. 

Наиме, највећи број ноћења је остварен 1993. године и износио је 7 332, а најмањи 

број је остварен у 2003. години, свега 536 ноћења. 

На Бранковцу је остварен највећи број ноћења у 1991. години и износио је 

12 779, а најмањи број ноћења је забележен у 2002. години и износио је 7 412. 

Према последњим расположивим подацима за 2005. годину, минималан 

број ноћења остварен је у фебруару у Врднику, а у августу на Иришком венцу. 

Од 1985. године до 1991. године дужина боравка на Фрушкој гори је била 

8,7 дана на Андревљу у 1985. години, до 1,0 дана на Бранковцу у 1991. години. У 

1987. години на Андревљу је дужина боравка била 5,9 дана, у Врднику 4,1, на 

Бранковцу 3,5 дана, на Иришком венцу 2,3 дана а на Лежимиру 2,1 дан. Године 
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1989. највећа дужина боравка од 3,9 дана забележена је у Лежимиру а затим следе 

Врдник са 3,6 дана, Андревље са 2,9 дана и Иришки венац са 2,1 дан. 

Од 1991. године до 2005. дужина боравка је износила 6,5 дана у 1999. 

години до 2,7 дана у 1991. години. 

Од свих туристичких места, стабилнија туристичка кретања 

карактеристична су само за Врдник, јер се он истиче као најафирмисанији центар 

балнеолошког туризма на Фрушкој гори. 
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8. Врсте туризма на Фрушкој гори 
 
 
Према туристичкој активираности фрушкогорског туристичког простора, 

туристичкој покривености фрушкогорја и туристичкој традицији, могу се 

издвојити: 

1. Афирмисана туристичка кретања, 

2. Мање афирмисана туристичка кретања, 

3. Новија туристичка кретања и 

4. Потенцијална туристичка кретања 

 
 

8.1. Афирмисана туристичка кретања 
 
 

Од свих туристичких кретања на Фрушкој гори, најдоминантнији је викенд 

туризам и излетничко-рекреативни туризам. 

Викенд туризам је почео интензивније да се развија крајем 60-их година. 

Све до 70-их година Фрушка гора је била пољопривредни крај са развијеним 

виноградарством и воћарством. Тих година због привредног раста најближих 

градова (Нови Сад, Београд), повољних материјалних услова, погодних привредних 

услова, саобраћајне повезаности и осталог, на Фрушкој гори почиње интензивна 

градња кућа за одмор, нарочито у општинама Нови Сад и Инђија. Касније, када је 

Фрушка гора проглашена за Национални парк, за викенд градњу је остао простор у 

заштитној зони Националног парка. Данас на Фрушкој гори има 19 193 викендица. 

Највечи број викендица је у општини Инђија, затим у Новом Саду, Беочину, 

Сремским Карловцима, Сремској Митровици итд. Најпознатија викенд насеља су: 

Поповица, Парагово, Алибеговац, Чардак и друга. Викендице су најчешће грађене 

дуж саобраћајница, уз поточне долине, а често и на теренима са великим нагибом, 

непогодним за градњу. 

 Пад животног стандарда последњих деценија зауставио је викенд 

градњу и интензитет коришћења викендица. Неке викендице, а посебно оне у 
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новосадској викенд зони, претворене су у места сталног становања. Викенд 

туризам нема сезонски карактер, већ траје од раног пролећа до касне јесени. 

Излетничко-рекреативни туризам је мотивисан рекреативним својствима 

Фрушке горе, односно надморском висином, њеном климом, рељефом, шумском 

оазом богатог флористичког састава са колоритом изванредних естетских 

вредности и хидрографским особеностима. Према неким проценама на Фрушкој 

гори има 300 000 излетника годишње. Зимска излетничко-рекреативна кретања на 

Фрушкој гори била су веома развијена пред Други светски рат, када је Фрушка гора 

била и значајан скијашки центар. Тада су биле организоване и скијашке утакмице. 

Излетничко-рекреативна кретања трају најчеђће један дан, а организују се 

и дводневни излети и одликује их релативно мала потрошња. У будуће се може 

очекивати експанзија излетничко-рекреативних кретања и њихово омасовљење, а 

посебно међу млађом популацијом. Најпосећенија излетишта су Иришки венац, 

Стражилово, Поповица, Змајевац итд. 

 

8.2. Мање афирмисана туристичка кретања на Фрушкој 
гори 

 
 

Мање резвијенијим туристичким кретањима на Фрушкој гори се сматрају 

манифестациони туризам, екскурзиони туризам, бањски и градски туризам. 

Манифестациони туризам на Фрушкој гори из године у годину има све 

већи значај у њеној туристичкој понуди. Према основном манифестационом 

мотиву, манифестације се могу поделити на: књижевне, етнокултурне и спортске. 

 Књижевне манифестације - „Бранково коло“ посвећено је песнику Бранку 

Радичевићу. Централна песничка манигестација се одржава у древним 

Сремским Карловцима, са богатим књижевним програмом, а додељује се и 

књижевна награда за најбоља песничка остварења. Значајне су „Змајеве 

дечије игре“ које се одржавају јш од 1958. године у Змајевој Каменици, а 

од 1974. године организује се и ликовна дечија колонија. Манифестација 

траје 10 дана и она окупи око 100 000 посетилаца. Поред ових веома 

значајна је и манифестација „Милици у походе“, посвећена врдничкој 
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вили, песникињи Милици Стојадиновић – Српкињи. Песникиња је рођена у 

Буковцу, али је највећи део живота провела у Врднику 

 Етнокултурне манифестације – традиционална манифестација Карловачка 

берба грожђа, од 1962. године је у саставу манифестације „Бранково коло“. 

Ово је манифестација која се одржава у част грожђа и вина. Овај фестивал 

сваки пут подсети на Карловце из времена када су се вина извозила из овог 

града у европске престонице, а Карловци били значајан духовни, верски и 

трговачки центар. Карловце у ово време посети око 100 000 посетилаца. У 

Иригу се одржавају „Пударски дани“, обредна светковина, такође 

посвећена грожђу и вину. Ова манифестација се одржава од 1993. године. 

У оквиру ове манифестације се организују такмичења за избор најбољег 

винограда, вина и најлепшег амбијента. На овој манифестацији буде око 5 

000 учесника. У Ердевику и хидроакумулацији Брује организују се  „Дани 

Преображења“. И ова манифестација је посвећена виноградарству и берби 

грожђа. На Текијама, код Петроварадина одржава се 5. августа Сабор 

Снежне Госпе. Сабор има верско обележје и окупља неколико хиљада 

посетилаца. 

 Спортско-рекреативне манифестације – ове манифестације већ више од две 

деценије организује Планинарско друштво „Жељезничар“. „Фрушкогорски 

маратон“ организује се од 1978. године у мају месецу, траје два дана и 

окупља око 10 000 до 11 000 учесника. „Пролећни дани планинара“ се 

одржавају почетком пролећа у марту, у Долини кестенова. Манифестација 

траје два дана и окупља око 400 учесника. Организују се и такмичења у 

оријентационом трчању на Стражилову и у Нештину. 

 

              Екскурзиони туризам је мотивисан пре свега културно-историјским 

знаменитостима али и рекреативним или комбинованим мотивима. Ова кретања су 

групна, а туристичку клијентелу чине претежно млади из целе земље. Екскурзије 

трају неколико дана (3-5 дана) и најчешће се организују у пролоеће и јесен, 

почетком и крајем школске године. 
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 Источни средишњи део Фрушке горе је најинтересантнији за ову врсту 

туристичких путовања: Сремски Карловци, Стражилово, Иришки венац, затим 

манастири Хопово, Крушедол, Гргет, Велика Ремета, Летенка, Тестера. Ове 

туристичке вредности одликује повољан туристичко-географски положај и добра 

комуникативност. 

 Бањски туризам, овде се свакако истиче Врдничка бања, као 

најафирмисанији балнеолошко-рекреативни центар на Фрушкој гори. То је једини 

центар стационарног туризма у фрушкогорској туристичкој регији. Поред бањског 

туризма, у бањи Врдник су развијени и излетнички туризам, спортско-рекреативни, 

културно-манифестациони идр. 

 Сланкаменачка бања се налази на крајњем истоку Фрушке горе. Ова бања 

је рехабилитациони центар-болница и годишње у просеку има око 8 300 корисника. 

Бањски туризам на Фрушкој гори има природне услове и инфраструктурну основу 

за успешнију туристичку афирмацију. То подразумева богатију и разноврснију 

туристичку понуду и успешнији маркетинг и промоцију. 

 Градски туризам, богатством културне баштине, знаменитошћу, 

амбијенталним целинама и туристичко-географским положајем, најзначајнији 

центри градског туризма су Сремски Карловци и Петроварадин.  

 Сремски Карловци и Петроварадин представљају самосталне туристичке 

мотиве међународног значаја. То су познати градови-музеји, за које су везана 

екскурзиона кретања, манифестациони, верски и транзитни туризам. Изузетна 

културно-историјска вредност Сремских Карловаца и Петроварадинске тврђаве 

заслужује квалитетнију и стручнију туристичку понуду. 

 
 

8.3. Новија туристичка кретања 
 
 

 Споменичка баштина фрушкогорских манастира доминира у туристичкој 

понуди културног и верског туризма на Фрушкој гори. Посете манастирима немају 

само одлике културног туризма, већ све више верског туризма. Елементе верског 



SWOT анализа туристичких потенцијала Фрушке Горе 
 

 78 

туризма има свака посета манастирима, а посебно оне које се везују за одређене 

верске празнике. 

 Сваки од манастира има своју манастирску славу, које све више окупљају 

вернике. Ова врста туристичких кретања, уз више иницијативе, може имати 

значајно место у туризму Фрушке горе. 

 
 

8.4. Потенцијална туристичка кретања 
 
 
Потенцијалним туристичким кретањима на Фрушкој гори се сматрају 

стационарни туризам, рурални, ловни, риболовни, купалишни, наутички туризам, 

конгресни, еко-туризам и туризам посебних интересовања. 

Стационарни туризам на Фрушкој гори је у потпуној регресији готову 

деценију, што је последица опште политичке ситуације. То потврђује коришћење 

основних смештајних капацитета. Тешко је предвидети када ће намена ових 

смештајних објеката бити промењена, тј. када ће бити поново у функцији туризма. 

Уз одређену стручну и финансијску помоћ, постоје изванредни услови за 

развој руралног туризма како у Фрушкогорском Подунављу, прњаворским 

насељима, тако и у свим другим фрушкогорским просторима. 

Врло богат и разноврстан фаунистички састав фрушкогорја и ловни 

резервати представљају осову за развој ловног туризма. 

Основу за развој риболовног туризма чине већ постојеће а неискоришћене 

фрушкогорске хидроакумулације. Неке од њих су порибљене а неке се ни сада не 

користе. Веома значајан риболовни потенцијал стварају рибњаци уз обалу Дунава. 

Међу савременим облицима туристичких кретања, врло је атрактиван еко-

туризам. Еко-туризам може бити туризам будућности на Фрушкој гори, али треба 

искључивати делове природе у којима се експлоатише камен, где су развијене све 

оне привредне активности које угрожавају развој туризма. Еко-туризам је само 

један од бројних облика туристичких кретања посебних интересовања, а за чији 

прогресивни развој на Фрушкој гори постоје изванредне могућности и услови. 
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9. Перспективе развоја туризма 
 
 
Фрушка гора представља туристичку регију у развоју. Туристички 

потенцијали су у већини туристички неактивирани, а узроци су у запостављању 

туризма као делатности. Туризам на Фрушкој гори треба да буде приоритетна 

делатност у укупном развоју Фрушке горе. Природно-географске особености и 

културна баштина имају изузетне туристичке вредности, али су потпуно 

обезвређене. То захтева корениту измену односа према туризму, а најбитније мере 

су: 

 туризам треба да добије приоритетан статус у развоју Фрушке горе, 

 границе националног парка треба да се редефинишу, тако да све 

делатности које су у супротности са развојем туризма остану изван 

његових граница, 

 у пракси је потребно применити концепт туристичке регионализације, 

 потребно је такође применити најплодотворнији концепт свеукупног 

развоја Фрушке горе. 

 

Одговарајућим научно-стручним приступом уз већи степен ораганизационе 

управне-координационе структуре, уз одговарајућа инвестициона улагања, туризам 

на Фрушкој гори има шансе да буде пол њеног развоја. Сви други потенцијали 

Фрушке горе треба да буду у функцији туризма, као доминантне делатности, са 

свим њеним економским и неекономским функцијама и предностима. Развијен 

туризам на Фрушкој гори проузроковао би и развој свих осталих делатности. 
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10. Swot анализа 
 
 

10.1. Swot анализа туристичког потенцијала Фрушке горе 
 
 

 
Предности 

 
Недостаци 

 
- Повољан туристичко-географски 
положај као и близина Дунава, 
- Близина градских центара (Нови Сад, 
Београд), 
- Природне лепоте Фрушке горе, 
посебно НП „Фрушка гора“, 
- Гостољубивост становништва и 
локалне заједнице, 
- Богато културно-историјско наслеђе, 
- Мир и тишина Фрушке горе, 
- Традиција развоја излетничког 
туризма. 

- Недовољан степен туристичког 
развоја у поређењу са 
потенцијалом, 
- Недовољан број смештајних 
капацитета и низак степен 
њиховог квалитета,  
- Недостатак средстава за заштиту 
баштине, 
- Низак сртепен активирања етно 
вредности, 
- Неразвијен маркетинг и 
туристичка пропаганда, 
- Неадекватна путна мрежа, 
посебно у руралним областима, 
 

 
Шансе 

 
Претње 

 
- Повећање друштвене одговорности о 
очувању животне средине, 
- Подстицаји развоја туризма у циљу 
искришћавања свих потенцијала 
Фрушке горе, 
- Могућност преуређења постојећих 
угоститељских објеката и изградња 
нових смештајних капацитета, 
- Изградња туристичке инфраструктуре, 
- Развој еко-туризма 

- Неодговорност и немар 
посетилаца/туриста према 
природном наслеђу Фрушке горе, 
- Постојање делатности 
(индустрија и рударство) које 
отежавају и ограничавају развој 
туризма, 
-  Недовољна заштита културних 
добара, 
- Непланска и стихијска изградња 
викендица 
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10.2.  Swot анализа антропогених вредности Фрушkе горе 
 
 

 
Предности 

 
Недостаци 

 
- Богатство материјалних културно-
историјских вредности, 
- Велики број културно-историсјки 
споменика, пре свега манастира, 
- Већи број знаменитих места и 
споменика из народноослободилачке 
борбе, 
- Споменици фолклорне архитектутре, 
- Праисторијска налазишта, 
- Градске амбијенталне целине са 
изузетно значајним туристичким 
вредностима 
 

- Угроженост културно-историсјких 
споменика посредством разних фактора, 
- Неадектватно одржавање као и 
неодговарајућа реконструкција постојећих 
добара, 
- Недовољно презентовање културног блага 
посетицима, 
- Слаба укљученост културних добара у 
програмима туристичких кретања, 
- Убрзана урбанизација и непланска 
изградња чиме се могу угрозити и културна 
добра 

 
Шансе 

 
Претње 

 
- Израда плана обиласка и организовање 
тзв. културно-верских рута, 
- Едукација становништва и 
стимулисање улагања у културно 
наслеђе, 
- Повезивање установе култура и 
локалних самоуправа кроз пројекте на 
заштити и промоцији културне баштине  

- Застарела законска регулатива о заштити 
културних добара, 
- Девастација културних добара услед 
природних и антропогених утицаја, 
- Непостојање свести о значају и 
вредностима културно-историсјког наслеђа, 
- Непостојање Стратегије развоја културне 
баштине Фрушке горе  
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Закључак 
 
 
По свим показатељима сепена развијености туризма, Фрушка гора 

представља туристичку регију у развоју, а огромни природни к антропогени 

потенцијали ове планине још увек нису у потпуности искоришћени. 

Туризам је делатност од које се на Фрушкој гори очекује већи просперитет 

у будућности. О носивости капацитета и о одрживом туризму такође треба 

бринути, а треба и спровести одређене програме како би се заштитила природа ове 

прелепе планине. 

За сада, од свих облика туристичких кретања, на Фрушкој гори, једино 

викенд туризам је врста туристичких кретања где је могућа бржа засићеност. 

Међутим, у будућој градњи викендица, треба бринути о одрживом викенд туризму 

и треба примењивати селективан принцип, за одређене просторе (пре свега 

новосадска викенд зона), како викенд зоне не би прерасле у насеља, без 

рекреативне функције. 

За координацију свих туристичких активности потребно је оснивање 

туристичке организације за развој туризма на Фрушкој гори, и потребно је 

израдети Стратегију која садржи и програм инвестиције, са тежиштем на основним 

смештајним капацитетима и инфратруктури. 

У свом мастер раду сам на најбољи начин приказала предности и шансе 

Фрушке горе за још интензивнији развој туризма, а такође сам указала и на неке 

недостатке и одређене претње које ограничавају развој туризма и туристичких 

кретања. 
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