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ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 

 
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ПУТЕВЕ 

 

 

 
ФРУШКОГОРСКА ТРАНСВЕРЗАЛА 

СТАЊЕ СТАЗЕ И МАРКАЦИЈЕ 2020. 
 

Овај извештај је сачињен да буде јавни документ (за разлику од претходна два 2017. 
и 2018.), како би помогао многобројним заинтересованим планинарима да обиђу ову 
атрактивну стазу, најстарију трансверзалу у Србији и другу најстарију на Балкану, основану 
још давне 1956. године. 

 
Последњи циклус обнове маркације је започет на основу пројектног решења, које су 

урадили још 1996. Борислав Станковић и Др Милан Бреберина, те извршили у наредним 
годинама већи део трасирања са својим сарадницима. 

 
Комисија за планинарске путеве ПСВ, у саставу Маријана Докић (Дулић), Жељко 

Дулић и Исидор Мац је, почев од 2014. па до 2017. године радила је, са својим 
сарадницима, по том пројектном решењу и завршила око ¾ ревитализације маркације. 

Том приликом је настало и неколико проблема, што због физичких промена на терену 
у односу на стање кад је пројекат 1996. рађен, што због погрешног тумачења трасе на 
неким краћим деоницама у односу на пројектно решење.  

 
Поводом јубилеја трансверзале 2016. године урађен је постер трансверзале са мапом, 

на основу компромисне трасе стазе, комбинацијом неспорних деоница (обновљених и 
необновљених) и оних које тек треба да се исправе. 

 
Наредна КПП ПСВ у саставу Боривоје Вељковић, Зоран Шокић и Синиша Петров је, 

почев од 2017. са својим сарадницима, наставила са маркирањем незавршених неспорних 
деоница и урадила нова решења за спорне деонице. Све је документовано посебним 
извештајима Савезу 2017. и 2018. године и допунама у редовним извештајима о раду КПП 
за 2019. и 2020. годину. 

 
Овај извештај о стању стазе и маркације је урађен на основу личног увида чланова 

комисије, приликом рада на обнови маркације преосталих деоница и приликом других 
посета и пешачења по Фрушкој гори и извештаја вођа обилазака трансверзале, Звонка 
Молнара, Милана Мирковића и Далибора Плиснића,  који су осим усмених података, 
доставили и ГПС трагове са појашњењима. Комисија им захваљује на сарадњи. 
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У прилогу овог извештаја ће бити дати ГПС фајлови ове анализе и (опет) компромисне 

трасе незавршене трансверзале. 
 
И на неспорним реализованим деоницама има проблематичних тачака, што ће бити 

истакнуто у анализи.  
 
Ради лакшег тумачења линија на приложеним мапама деоница, дајем тумачење боја 

по карактеристикама функционалности. 
 

00  неспорне деонице са одрађеном ревитализацијом 

00 нереализоване деонице било по старом, било по новом решењу 

00 проблематичне деонице 

00 проходне алтернативе актуелној траси 

 
01 Старт ФГТ, паркинг излетишта Стражилово - средина успона до планин. дома 

 

Маркирана је стазица коју мало ко покушава да прође, која пролази кроз 1. степен 
заштите и која је на почетку веома стрма и зарасла. 

Биће маркирана уобичајена траса до планинарског дома Стражилово, долином 
потока, па на источне серпентине. Овуда има нешто остатака маркације из неких старих 
времена. 
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02 Планинарски дом Стражилово - Астал (раскрсница) 

 

Ревитализована неспорна деоница у дужини од 5,9 км. 

03 Астал (раскрсница) - Планинарски дом Железничар (на Поповици) 

 

Неревитализована неспорна деоница у дужини од 7,6 км. Остављена за крај јер је 
добро позната свим посетиоцима Фрушке горе. Тежак успон на видиковац Орлово 
бојиште, нарочито приликом падавина, неки решавају алтернативном стазама до дома. 
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04 Планинарски дом Железничар - Расадник ЈПНПФГ (западни улаз) 

 

Ревитализована неспорна деоница у дужини од 13,9 км. 

 
05 Расадник ЈПНПФГ - раскрсница изнад бивше бране на притоци Козарског пот. 

 

Маркирана је тешко проходна јаруга притоке Козарског потока, где је стазица 
нестала у бујицама 2014. године 

Биће маркирана уобичајена траса пешачења од расадника до раскрснице изнад 
некадашње бране, упоредо са маратонском (око 900 м). 
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06 раскрсница изнад бивше бране - извориште потока Текениш (Каменити извор) 

 

Ревитализована неспорна деоница у дужини од 20 км. 

Потребна само једна кратка корекција на преласку потока Танцош, пре Странпутице. 

Недавном сечом разрован терен оригиналне трасе и померен прелаз преко потока. 

 

07 извориште потока Текениш (Каменити изв.) - мост на потоку Бујак 

 

Маркирано, погрешно протумачено из пројекта, тешко проходно лети 1,4 км. 

Обновити још увек видљиву маркацију из ранијих верзија трансверзале 1.2 км. 
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08 мост на потоку Бујак - Вилино брдо 

 

Ревитализована неспорна деоница у дужини од 6,5 км. 

Маркирана деоница око 500 м, после сече од пре пар година, успон на брдо у густој 
шикари. Обићи новом деоницом, са изласком накратко на асфалт, око 500 м. Препоручена 
алтернатива, док се не маркира. 

 

09 Вилино брдо - Манастир Ђипша 

  

Ревитализована неспорна деоница у дужини од 12,5 км. 

На пар места, у јарузи испод коте 246 и касније у долини Јанковог потока, има краћих 
зараслих деоница. Приказао сам и две алтернативе, али мислим да првенствено треба 
прокрчити изведену деоницу. 
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10 Манастир Ђипша - Телиште 

 

Деоница од око 600 м маркирана је по 
пројектном решењу, али туда нико не иде. Пред крај 
те деонице је прво мало шикаре, а онда њива без 
стазе. Незгодно за маркирање. 

Тренутно алтернатива, али туда већина иде, 
солидним пољским путем.  

Планирано да се измаркира (око 600 м) као 
трајно решење. 

 

 

 

 

 

 

 

11 Телиште - Дивош 

 

Ревитализована неспорна деоница у 
дужини од 7,7 км. 

Пијављен је проблем високе траве и 
шикаре на маркираној деоници од 250 м, пре 
викенд насеља Растик. 

Кориштена је приказана алтернатива, да 
се обиђе овај проблематични део. 

Потребно је ово обићи и одлучити шта 
да се ради.  
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12 пролаз кроз Дивош 

 

До сада маркиране деонице (обе) треба укинути. Проблем са веома трошним 
мостићима и пролазак кроз приватне баште и воћњаке. 

Користи се често још алтернатива до центра села (продавнице, окрепа) и сигурна али 
ружна пречица (депонија) северно. 

Предложио бих да се маркира деоница у наставку колског пута између два дела села, 
до изласку на улицу и даље кроз источни део села, до неспорне деонице. У близини су 
продавнице у центру, као и кафић ФК Хајдук, који ради и викендом. Ову варијанту смо 
испитали летос у неком неформалном пешачењу. 
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13 Дивош - Брњаковац 

 

Ревитализована неспорна деоница у дужини од 12,7 км, али уочена су 4 проблема 

 

      

 

1. Маркирана по пројекту, деоница кроз шуму поред манастира Петковица, са 
великим проблемом, једва видљивим, зараслим улазом у шуму. После 50 - 100 м отвара се 
веома леп шумски пут, прелаз преко два поточића и прилаз манастиру на главну капију. 
Овде приказано као алтернативе јер ... 

Због споменутог проблема сви иду директно поред језерцета, право на извор 
манастира, а онда горе, степеницама у порту. 

2. Приказана алтернатива, на улазу у насеље Бановац (Лежимирска капија) је згодна 
због окрепе на Шиђановом извору и ранијег напуштања асфалтног пута. 

Маркирање до урушеног мотела Фрушка гора, већ неко време бесмислене КТ, није ни 
изведено до самог објекта, већ само до раскрснице, где се одваја туцаник за Куштиљ, што 
је и логично. 

Има информација да је објекат приватизован, те ће по његовом обнављању можда 
постати приступачно окрепно место. 
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3. Маркирано по пројекту, улаз у шуму после изворишта Куштиљ, често зарастао на 
иначе уској стазици. 

Неких 170 м пре тога постоји много шири улаз, земљаним путем у шуму, са ког се 
скреће десно на пристајну стазу, која води до неспорног дела трасе. Размотрити као трајно 
решење. 

4. Пред крај веома лепе деонице преко Картица, шумски пут одједном постаје 
непроходан. Ту је пре пар година била сеча шуме и већ знамо шта се дешава. Овде су се 
обилазници трансверзале углавном пробијале на север, према гребенском путу, како су 
знали и умели.  

 Ја сам са групом пријатеља недавно прошао, из предивне долине потока Думача, 
горе на Картице, пристојним шумским путем, како је приказано на мапи као алтернатива. 
 

14 Брњаковац - Ђурђевац 
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На овом потезу је реализовано маркирање са директним изласком на север, према 
гребенском путу, где се трансверзала прикључује маратону. То није по пројектном решењу 
али ће бити укључено у компромисни трек, док се не уради како је планирано. 

По пројекту је чак и извршено трасирање белим троуглом, лепим шумским путем 
преко потока Велика Санча и Ђурђевца, па тек онда спој са маратонском. Ово бих ставио у 
приоритет за поправку. Обе варијанте су 1,5 км. 

 

15 Ђурђевац - Споменик Пинкију 

 

3. Маркирано по пројекту 10,6 км, са једним проблемом на траси. 

 

Кад се пређе гребенски пут на коти Теразије, уопште није видљива маркација на 
улазу у веома зараслу стазицу. Али она је таква свега пар стотина метара, а затим је супер. 

Постоји други улаз на ту стазицу, кад се настави шумским путем стотинак метара, па 
се онда скрене десно према регуларној траси. Ово бих ставио као приоритет за поправку. 

Многи овде одустају и иду или асфалтом до излетишта Попов чот, или маратонском. 
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16 Споменик Пинкију - Манастир Мала Ремета 

 

 
 

Маркирано већим делом по пројекту (нисам сигуран), али са прегршт новонасталих 
проблема. Пречица од споменика до асфалтног пута, према излетишту Широке ледине, је 
одавно непроходна. Маркација од Широких ледина до горње капије манастира може да 
се прати само до пола, а на самом крају је непроходна. 

Ако неко и стигне до коте Мајдан алтернатива би му могла бити директно на југ, 
поред бившег каменолома. Трансверзалци се углавном после споменика врате на 
асфалтни пут и тако иду до манастира, што је гре'ота. 

Међутим, испитујући пре неколико година оптималну трасу за Европски пешачки пут 
Е-7, Бора и ја смо усвојили трасу приказану на мапи, веома проходним шумским путевима 
и стазама, коју бих предложио и за трасу трансверзале и ставио у приоритет за поправку. 

Ова верзија трасе би имала 1,6 км, као и проблематична. 
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17 Манастир Мала Ремета - Бранков гроб 

 

Деоница дужине преко 61 км, где је континуално обновљена маркација, за време 
како претходног, тако и актуелног састава Комисије за ПП ПСВ. И ако је је углавном рађено 
по пројектном решењу, а делом баш због њега и овде постоји одређена проблематика. 

Неки проблеми су већ решени, а око неких тек треба донети одлуке. 

 

 

 

Овде је већ измештена траса и трансверзале и 
маратона. 

Прво узорана њива, а после дивља депонија. 

 

 

 

Често је веома зарасло првих пар стотина 
метара на уласку у шуму са Царине. У склопу 
припрема за Фрушкогорски маратон и коло 
трекинг лиге овај део се прочисти, али до следеће 
године поново зарасте. 

Алтернатива је да се иде планираном трасом 
„плаве стазе бр.20“. 
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Овде је усвојено решење да се после Врдничке 
куле не враћа прилазном стазом назад на асфалт, 
већ да се новоформираном стазом спусти доле до 
Етно села. Измаркирано. 

 

 

 

 

Пошто је гребенски „Партизански“ 
пут постао веома прометан, на овом 
месту би требало изместити трасу 
трансверзале, веома лепом стазом до 
ресторана Арена и тако у потпуности 
избећи асфалт. 

У неким описима трансверзале 
пише да је КТ25 у објекту на раскрсници 
Иришки венац (сада инфо-центар НП). У 
неким да је у хотелу Венац, а мени је 
некако логично да буде у планинарском  
дому Војводина, за који се надамо да ће 
поново прорадити. 
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По старом пројектном решењу траса иде где је већ неко време заграђено приватно 
имање са капијом, а у другом делу је узорана њива. 

Траса је већ измештена и маркирана на Дашчару, упоредо са трасом Буковачког 
маратона, што је спаја у петљу после манастира Крушедол и Велика Ремета. 

На жалост многи, после манастира Гргетег, иду асфалтним путем све до Крушедола, 
јер на ту путању указују неке старе мапе, а и трекови. 

 

Пројектним решењем је напуштена траса преко Добошевца и Курјаковца (актуелна 
траса Буковачког маратона), вероватно да се избегне доста асфалта по овој деоници, а 
нарочито сада кад је гребенски пут готово магистрала. 

После манастира В. Ремета, траса се враћа уназад и пење на гребен Дашчара, чиме 
пролази поново кроз исту раскрсницу и затвара петљу, што ствар компликује код 
маркирања и усмеравања. Касније се спаја са маратонском и иде даље према Стражилову. 

Неко хвата пречицу на гребен Дашчара одмах код западне капије манастира,  
стазицом кроз просеку за електричне водове. 

Садашњи састав комисије је, после маркирања деонице Крушедол - Велика Ремета, 
испитао нову трасу према шумској кући и даље до споменика 4. чети Подунавског одреда, 
где би се спојила са Буковачким маратоном, тј. са старом трасом трансверзале, по 
проходним шумским путевима и стазама. Овом маркирању и обиласку је присуствовао и 
један од аутора пројектног решења, Др Милан Бреберина и сагласио се да би ова 
алтернатива могла бити добро будуће решење трасе.  
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18 Бранков гроб - Циљ (Старт) на паркингу излетишта Стражилово 

 

Пројектним решењем није предвиђено да се после Бранковог гроба иде трасом 
маратона, стрмим западним серпентинама,  доле на ушће потока Каменац у Стражиловски 
поток и даље затвара круг на планинарски дом, али из неког разлога тако је маркирано. 

Траса трансверзале треба да затвори круг до старта, источним широким 
серпентинама,  поред ресторана и споменика „Песнику“, како је логично и како је 
предвиђено. Ово је још једна од многобројних поправки које треба урадити, како се види 
из целе анализе. 

Овом приликом нећу анализирати друге проблеме везане за функционисање 
трансверзале, као што су питања дозвола, овере и многа друга. 

Председник Комисије за пешачке путеве ПСВ Боривоје Вељковић, окупља све 
заинтересоване да учествују у решавању уређења ове капиталне стазе, како бисмо у 
даље, у проширеном саставу, направили неки план шта нам је могуће чинити.  

Ја ћу генерисати ГПС трек трансверзале, за комбиновану трасу из ове анализе, коју 
сматрам најмање проблематичном за обилазак, али не преузимам никакву одговорност 
за проходност и друге проблеме. Та траса ће бити и у новој мапи Фрушке горе коју 
спремам за следеће издање. 

Такође ћу објавити и ГПС датотеку са свим овим сегментима траса из анализе, како 
би оним најамбициознијим водичима и на тај начин помогао у одабиру трасе обиласка. 

 
Члан Комисије за планинарске путеве, Планинарског савеза Војводине 
Синиша Петров - Синпе, децембар 2020. 


