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Абстракт 
 
У раду се разматрају антропогене вредности Националног парка Фрушка гора и њихов 

значај за туристичку валоризацију, посебно манастирски комплекси и цркве који су 

сконцентрисани у толиком броју, на тако малом простору. Антропогене вредности 

Националног парка Фрушка Гора имају национални значај, а у оквиру њих постоје објекти 

који имају и међународни значај. Основни недостатак антропогених вредности огледа се у 

недовољној валоризацији. Исправљањем недостатака, Национални парк Фрушка Гора 

може стећи одговарајуће место у туризму Републике Србије. 

 

Кључне речи: Фрушка гора, антропогене вредности, културно-историјско наслеђе, 

манастири, културни туризам, верски туризам, валоризација. 

 

 
 

Abstract 
 
This work discusses anthropogenic sights of Fruška gora and their significance for touristic 

valuation, expecially its monasteries and churches concentrated in that small region and in such 

great numbers. Anthropogenic values of National Park Fruška Gora have national significance, 

and within them there are objects that have international significance. The main disadvantage of 

anthropogenic values is reflected in the insufficient valorization. Correcting these defects, 

National Park Fruška Gora can acquire the appropriate place in the tourism industry of the 

Republic of Serbia. 

 

Key words: Fruška gora, аnthropogenic values,cultural-historical heritage, monasteries, 

culturaltourism, religious tourism, valuation. 
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 Увод 

 У креирању комплексне туристичке понуде, подједнако важну улогу играју и 
природне и антропогене вредности одређене дестинације. Презентацијом онога што је 
створила природа и онога што је направио човек уобличава се простор на коме се та дела 
налазе. Неговање овихелемената, њихово тренутно стање и начин на који се они 
међусобно употпуњују, доприноси томе да једно одредиште има високу општу туристичку 
вредност. 

 Национални парк Фрушка гора је такво место. Она се истиче богатством и једног и 
другог: простране липове шуме, виногради и ливаде у долинама многобројних потока, и 
тишина и мир који иду с тим,представљају савршени дом бројним светињама, 
задужбинама Бранковића и другим храмовима који, попут бисерне огрлице, красе Фрушку 
гору и њену подгорину.Овај јединствени природни простор обогаћен је и верским 
здањима других религија као и бројним споменицима културе који представљају 
раритетне примерке стваралаштва свог времена са изузетном уметничком, историјском и 
естетском вредношћу. Ту се могу наћи трагови праисторије и антике, остаци утврђених 
градова и средњовековних кула, спомен обележја, нарочито она посвећена НОБ-у, гробови 
знаменитих људи и споменици њима у славу, објекти народног градитељства али и 
амбијенталне целине као споменици културе од изузетног значаја, попут Сремских 
Карловаца на ободу Фрушке горе. 

 Предмет овог рада јесу изузетне антропогене вредности Националног парка 
Фрушка гора, вредности које су садржане, пре свега, у богатој културно-историјској 
баштини, чији најважнији део чине манастирски комплекси и њихове вредности.Овим 
радом желим да укажем на огроман туристички потенцијал манастира који произилази из 
њиховог значаја у историји и култури српског народа али и да испитам у којој мери су они 
до данас ревитализовани и укључени у туристичку понуду Националног парка, да ли 
постоји изграђена инфраструктура и у каквом је она стању. Такође, овим радом сам 
обухватила и одлике верског и културног туризма чији су носиоци манастирски 
комплекси у Националном парку. Као основу за анализу, поред одговарајуће 
литературе,користила сам и научне радове др. Наде Видић и резултате њених 
истраживања из 2002. и 2008. године као и стратегије и анализе садржане у Мастер плану 
одрживог развоја Фрушке горе(од 2012. до 2022.)из 2011. усмереном ка дефинисању 
подручја Фрушке горе као модерног развојног региона са високим степеном заштите 
животне средине и културно-историјског наслеђа.Радом сам обухватила и друге 
значајније антропогене вредности Националног парка, од којих неке тек очекује 
туристичко активирање. 
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 Укључивање антропогених вредности Националног парка у туристичку понуду има 
вишеструк значај како за туристичку понуду, тако и за потражњу. За туристичку 
потражњу оне значе задовољавање потребе посетиоца за новим сазнањима, уживање у 
визуелним ефектима, више сазнања о животу старих деспота, светитеља, градитеља, 
песника...или, пак, задовољење верских апетита. Укључивање ових вредности Фрушке 
горе у туристичку понуду чини понуду богатијом и доприноси већим комерцијалним 
ефектима кроз психолошко – естетску валоризацију. 

  

1. Положај Националног парка Фрушка гора 

                                                                                        ''О, Фрушка горо, како си лепа, 
како си пуна, препуна чара, 

рајевске среће, земаљског мира, 
што ми те лепу још лепшом ствара.'' 

Јован Грчић Миленко 
 

 Фрушка гора представља непоновљив простор богате и очуване природе у 
југозападном делу Војводине. Некада острво у Панонском мору, данас усамљена острвска 
планина на јужном делу панонског басена у међуречју Дунава и Саве, у северном Срему. 
Дужином од око 75 и ширином од 15 километара, планина обухвата површину од 255 
километара квадратних и простире се од Сланкамена на истоку до Шаренграда у 
Хрватској, на западу. Целом својом северном страном, Фрушка гора се ослања на Дунав. 
Пејзажно доминантан је средишњи планински део од Ђипше до Банстола а свој планински 
статус је добила захваљујући једном од својих врхова – Црвеном чоту (539 метара 
надморске висини). Част да имају Фрушку гору у својим границама деле општине Бачка 
Паланка, Беочин, Инђија, Ириг, Рума, Сремска Митровица, Шид и Нови Сад. 

 Национални парк Фрушка гора захвата истоимену планину и простире се на 25.393 
ха, при чему шумски комплекси обухватају преко 90% површине док су на око 5.000 ха 
присутна ливадска станишта. планину у јужном делу панонског басена у међуречју 
Дунава и Саве, у северном Срему. Фрушка гора је проглашена националним парком 1960. 
године чије се подручје налази на територији града Новог Сада и општина Сремски 
Карловци, Беочин, Бачка Паланка, Шид, Сремска Митровица, Ириг и Инђија. Национални 
парк чини фрагментисана целина која се састоји од 5 већих и 19 мањих комплекса.1 

 Њена локација, различити микро-климатски услови, специфична геолошка 
историја, чине је занимљивом и битном за различите научне области. Често се назива 

                                                           
1Национални парк Фрушка гора – предлог за успостављање заштите природних вредности, у поступку 
израде Закона о Националном парку Фрушка гора, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински завод за 
заштиту природе, Нови Сад, 2011.стр.4 
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''огледалом геолошке прошлости'' јер се одликује богатим геолошким диверзитетом; она 
као својеврсни споменик сведочи о простирању и еволуцији некадашњег Панонског мора 
као и о живом свету који је некада ту живео; фосили из палеофлористичких локалитета 
Врдник и Јанда као хербаријуми чувају остатке тропско-суптропске вегетације која је на 
тим прсторима живела пре 20 милиона година. Данас је преко 90% планине под шумом, 
најпре храста и букве, али су ту и највеће шуме липе у Европи као и преко 200 извора, 
1500 врста биљака, преко 700 врста регистрованог лековитог биља, 500 врста гљива, преко 
1000 врста лептира, 17 врста слепих мишева... Посебну карактеристику Фрушке горе 
представља постојање бројних угрожених, ретких и заштићених биљних и животињских 
врста. 

 Археолошким ископавањима утврђено је да је Фрушка гора у праисторијско доба 
била, углавном, насељена на приобаљу Дунава а да се дубље у планински масив улазило 
због лова или да би се у њему нашло скровиште за време опасности. Остаци који сведоче 
о првим насељавањима човека на овом подручју потичу из керешке или старчевачке 
културе (старији неолит), винчанске културе (млађи неолит) и металног доба. Римљани су 
је називали Алма Монс – плодно брдо, што указује да је у античком периоду била обрасла 
шумом и настањена са разноврсном дивљачи. У време старих Римљана, простор Фрушке 
горе карактеришу борбе Римљана са Варварима као и утврђења, путеви, пристаништа, 
некрополе, све до Сирмијума (данашње Сремске Митровице) једне од четири римске 
престонице у III веку. Пад Сирмијума, надирање Авара и Словена и њихове борбе с 
Византијом обележиле су улазак овог простора у Средњи век док борбе Авара с Францима 
(791-96.) уводе панонску равницу у сферу експанзије Западног царства.2 Са турским 
упадима у Срем 1390. год. започиње ново поглавље у историји овог простора испуњено 
новим немирима. Закључењем Карловачког мира 1699. јужни градови и даље остају под 
турском влашћу а српско становништво се из њих сели у хришћанску Угарску и, 
задржавајући се на падинама Фрушке горе, насељава прњаворе подигнутих или 
обновљених манастира. У средњем веку, Фрушка гора представља стратешки важан 
простор – утврђења која су у њеном подножју подизана контролисала су широке потезе 
значајне за политику и економију оних који су је имали у свом поседу или су намеравали 
да је заузму. У историји српског народа простор Фрушке горе заузима значајно место као 
нови културни и духовни центар Срба, који се са југа, пред најездом освајача с истока 
преселио у јужне крајеве тадашње Угарске.  

 Према томе, најзначаније природне и културне вредности на простору Фрушке 
горе, у географском и туристичком смислу, могу се свести на3: 

 Туристичко-географски положај– Својим положајем и висином, Фрушка гора 
доминира над сремско-бачком равницом. Пружа се упореднички, а бројни уздужни и 
                                                           
2http://www.npfruskagora.co.rs/cir/kultura/istorija.html 
3Просторни план подручја посебне намене – Фрушка гора – до 2022. године, Република Србија, Аутономна 
покрајина Војводина, 2004. година, стр 32-33. 
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попречни правци пресецају овај простор и повезују га са околним подручјем и градским 
центрима Новим Садом, Београдом, Сремском Митровицом, Шидом, Румом, Шапцeм, као 
емитивним центрима потенцијалних туриста. До фрушкогорја се лако може доћи из свих 
праваца а мрежа путева на самој Фрушкој гори је врло разграната. 

 Туристички положај Фрушке горе одређен је4: 

- њеним геопросторним односом према туристичким правцима, што је у узрочно-

последичним односима са географским положајем; 

- растојањем од постојаних дисперзивних простора. 

 Источни део фрушкогорског простора пресеца источни медитерански правац који 
повезује Северну, Средњу и Јужну Европу са Азијом, односно, атлантску и континенталну 
Европу са Егејским и Црним морем. За туризам Фрушке горе посебан значај има европски 
коридор 10, чији је крак саобраћајница правца Е-75: Мађарска – Србија – Бугарска – 
Македонија, али и ткз. плава магистрала – Дунав, који са новим квалитативним 
обележјима појачава међународни туристички положај Фрушке горе. 

 Природне вредности–ове вредности су до сада биле основ развоја туризма. Велики 
комплекси липових шума, геолошка грађа и геоморфолошки облици, чувено 
Фрушкогорско виногорје, шумска и ловна дивљач, мање или више уређена излетишта, у 
једном периоду развоја су представљали довољан подстицај за долазак туриста на Фрушку 
гору. Туристичка вредност већине природних вредности није највиша, нити на 
националном или вишем нивоу. Такође, ''стање уређености и опремљености ових простора 
за садржајнији, а тиме и дужи боравак туриста је такво да представља ограничење за даљи 
развој туризма''5. Компаративна предност овог простора је у његовој разноврсности и 
различитости од околне војвођанске равнице.  

 Културне вредности– Оне најзначајније се налазе по ободу Националног парка и 
то су: Фрушкогорски манастири, Сремски Карловци, амбијенталне вредности појединих 
сеоских насеља и манастирских прњавора и појединачни споменици. Што се 
манастирских комплекса тиче неки од њих се налазе у заштићеном подручју Националног 
парка: Раковац, Врдник, Мала Ремета, Јазак, Старо и Ново Хопово, Гргетег. На граници 
Националног парка смештени су: Шишатовац, Беочин, Бешеново, Велика Ремета док се 
ван граница Националног парка Фрушка гора налазе Привина глава, Крушедол и 
Петковица6. 

                                                           
4Видић Н. 2007: ''Специфичне туристичке вредности Фрушке горе и њихово функционално активирање'', 
Српско географско друштво, Београд, стр. 21-23. 
5''Просторни план подручја посебне намене – Фрушка гора – до 2022. године'', Република Србија, Аутономна 
покрајина Војводина, 2004. година, стр 32. 
6Видић Н. 2007: ''Специфичне туристичке вредности Фрушке горе и њихово функционално активирање'', 
Српско географско друштво, Београд, стр. 37 
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 За разлику од природних вредности, културне вредности су постигле већу 
атрактивност и посећеност у последњих 15-20 година. Компаративна предност културних 
вредности је у њиховој разноврсности, великој концентрацији на тако малом простору и 
препознатљивости у културним, па и туристичким просторима.  

 Туристички и угоститељски објекти–Тешко је утврдити тачан број објеката на 
целој Фрушкој гори;  један број објеката је затворен или је променио првобитну намену. 
Иако би број и структура објеката били довољни за потребе пружања услуга туристима, 
њихова опремљеност, уређење и функционалност нису на задовољавајућем нивоу. Све оно 
што чини материјалну базу Фрушке горе, њене природне предиспозиције и културно-
историјско наслеђе су фактори од којих зависи конципирање развоја туризма. Искуства у 
развоју туризма у Националном парку су веома различита од периода до периода, али им 
је заједничко то што је туризам углавном био пратећа (често и споредна грана), а ретко 
када је посматран као врло захтевна и својствена привредна грана, која тек уз велика 
улагања може дати резултате развоја. 

 Иако поседује разноврсни потенцијал за реализацију бројних облика туризма, 
Фрушку гору је досадашња пракса, углавном, афирмисала као дестинацију погодну за 
излетнички туризам. Заштита, очување и унапређење како њеног богатог природног тако 
и културног наслеђа захтевају мултидисциплинарни приступ који је у тесној вези са 
програмима развоја туризма и туристичке презентације. Према просторној организацији 
укупних туристичких потенцијала, простор Фрушке горе се може поделити у пет 
основних зона: 

 1 зона – Подунавље:  обухвата крајње северне делове Националног парка 
(спуштајуће падине према Дунаву – Сустек, Баноштор и Черевић, Сремска Каменица, 
Петроварадин, Сремски Карловци, Стари Сланкамен); 

 2 зона – Иришки венац: обухвата простор источног била планине, од Поповице 
преко Иришког венца до јужних падина (Стражилово, Иришки венац, Врдник – бања, 
Нерадин – до сада неискоришћени потенцијал у развоју сеоског туризма, манастири 
Крушедол, Хопово и Јазак који припадају реду најпосећенијих на Фрушкој гори; 

 3 зона – Црвени чот: обухвата централне делове Националног парка, предодређене 
ѕа програме спортско-рекреативног и излетничког туризма; 

 4 зона – Западна Фрушка гора која у погледу развоја туризма заостаје за 
претходним зонама; 

 5 зона – Фрушкогорско виногорје: обухвата виноградарске области на северним и 
јужним падинама планине. Потенцијални туристички центри су Сремски Карловци, Ириг, 
Ердевик, Баноштор, Бешка, Крчедин и Сланкамен. 
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 На основу изнетог може се закључити следеће7: 

 Национални парк Фрушка гора поседује изузетне и разноврсне антропогене и 
природне вредности и ресурсе који до сада нису реализовали њен туристички потенцијал. 
То је последица одсуства стратегије и мањак посвећености програмима развоја туризма 
али и лоших политичких и економских прилика у последње две деценије. 

 Рашчлањеност  планинског предела и њихови преовлађујући антропогени и 
природни потенцијали омогућују поделу Националног парка на 5 кључних зона 
туристичког развоја. 

 Кључни значај за туристичку понуду Фрушке горе, поред природних одлика, имају 
термоминерални извори и манастири са непосредним окружењем, тако да су до сада 
преовлађујући облици туризма, поред излетничког, били и културни, односно верски и 
бањски туризам.  

 Интерни потенцијали (предности и недостаци) са идентификованим могућностима 
(шансе) и опасностима (претње) које утичу на остварење стратешких опредељења у даљем 
развоју и туристичкој афирмацији Националног парка приказани су у табелама SWOT 
анализе (Табела 5.). 

 

2. Антропогене вредности Националног парка Фрушка гора 

 

 Антропогене вредности Националног парка Фрушка гора огледају се, пре свега, у 
богатом културно-историјском наслеђу које чине:  

- 41 непокретно културно добро од значаја,  
- 49 непокретних културних добара од великог значаја,  
- 32 непокретна културна добра од изузетног значаја,  
- око 340 објеката под претходном заштитом и  
- преко 10 значајних културних манифестацијаод којих су неке носиоци развоја 

манифестационог туризма Фрушке горе и имају национални или међународни 
карактер, док су друге регионалног или локалног карактера и нису у великој мери 
посећене.8 

 

                                                           
7Влада АП Војводине, Универзитет у Новом Саду 2011: ''Мастер план одрживог развоја Фрушке горе (од 
2012. до 2022. године)'', Нови Сад, октобар 2011. стр 64-67. 
8Влада АП Војводине, Универзитет у Новом Саду 2011: ''Мастер план одрживог развоја Фрушке горе (од 
2012. до 2022. године)'', Нови Сад, октобар 201.стр 29-32. 
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 У групу непокретних културних добара и непокретних добара под претходном 
заштитом спадају: 

- 414 археолошких локалитета из периода праисторије, античког Рима и средњег 
века; 

- 2 просторне културно-историјске целине (историјска језгра Сремских Карловаца и 
Ирига) на подручју Фрушке горе и 6 на подручју града Новог Сада; 

- 14 објеката народног градитељства који су заштићени као културна добра; 
- 50 сакралних објеката различитих конфесија које припадају различитим епохама 

(средњи век, позновизантијска епоха, барок и друго); 
- 17 манастирских комплекса који су заштићени као непокретна културна добра, а 

који су основани у пероду XV и XVI века; 
- 9 објеката техничке културе, три радничке колоније у Беочину и две рударске 

колоније у Врднику, настале у XIX и почетком XX века; 
- 95 споменика, спомен-обележја и знаменитих места везаних за период НОБ-а, одн. 

Другог светског рата и 4 споменика и знаменита места везана за период XVII и 
XVIII; 

- 4 дворца и летњиковца из XIX и прве половине XX века (од којих је Шпицеров 
дворац у Беочину заштићен као културно добро); 

- 3 фортификације; 
- 4 споменика културе из турског периода. 

 Наведени објекти и локалитети као већ атрактивне или потенцијалне туристичке 
дестинације чине мрежу културног блага, представљеног кроз фрушкогорске манастире и 
друге споменике културе, знаменита места, археолошка налазишта, просторне културно-
историјске целине, објекте народног неимарства и фолклорног наслеђа где посебан 
квалитет представљају културне манифестације које доприносе неговању традиције. 

 Предности и мане културног и историјског наслеђа Фрушке горе као и уочене  
шансе и опасности приказани су у табели SWOT анализе (Табела 6.). 

 

3. Манастири као најзначајније антропогене  
вредности Националног парка Фрушка гора 

 
'' Фрушку гору је Бог стварао одмарајући се, 

мислећи на природне лепоте'' 
Јован Јовановић Змај, 1860. 

 

 Од антропогених туристичких вредности Фрушке горе, њени манастири имају 
највећу културно-историјску, споменичку и туристичку вредност. У том смислу и Др. 
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Лазар Ракић каже: ''У увалама леполике Фрушке горе, богате даровима природе, и човек се 
вековима исказивао даровима свог духа, што се најбоље види у бројним манастирима, 
због којих неки писци Фрушкогорје називају трећа Света гора, после Атоске и Синајске, 
сматрајући да није случајан распоред ових светилишта на земљи, јер наводно, одговара 
распореду неких сазвежђа на небу''. 

 Српском народу, уморном од сталних сеоба и бежања од непријатељског јарма, 
Фрушка гора је својом лепотом и положајем пружала душевну утеху и била идеална за 
подизање манастира, који су већ до XVI века никли у толиком броју да се она почела 
називати и Светом гором фрушкогорском. Пишући о ризницама фрушкогорских 
манастира 1983., Дејан Медаковић каже:''У свом незадрживом надирању из Поморавља ка 
северу, култура деспотске Србије пресудно је утицала на изградњу читавог венца 
манастира на потезу који се простире од Фрушке горе преко Јужног Баната до Темишвара 
и Арада. Запањује чињеница да тај венац чини око 30 манастира, од којих је половина 
никла на обронцима Фрушке горе''.9Манастири су у том питомом фрушкогорју и његовој 
подгорини грађени као уточишта српских деспота и монаха из далеких немањићких 
задужбина и ктитора из манастирске околине а често су данашње цркве и конаци грађени 
на темељима скромнијих грађевина.10 Подизани су као ново тежиште српске културе и 
духовности које се пред турском војском преместило у ондашњу јужну Угарску. Њих 
шеснаест се до данас очувало како би сведочили о српској култури, представљајући 
јединствене споменике градитељства и сликарства, писмености и учености средњовековне 
Србије. 

 Данас, сваки од њих има појединачну и специфичну туристичку вредност мада се 
њихов огроман туристички потенцијал огледа и у томе што се на малом и добро 
повезаном простору налази толики број манастира који формирају јединствену верско-
културну руту. Највећи број њих лоциран је у источном делу и на јужној подгорини тако 
да имају најатрактивнији туристичко-географски положај јер се налазе у близини 
међународног источно-медитеранског туристичког правца и то на паневропским 
коридорима: Е10 и Е7, одн. Дунаву као плавој магистрали. То, међутим, не значи да 
манастири у западном делу Фрушке горе имају неповољан географско-туристички 
положај а у прилог томе иде добра саобраћајна повезаност фрушкогорских манастира али 
и чињеница да растојање њене источне и западне тачке износи само 78 км. 

 На територији Националног парка Фрушка гора од 35 изграђених манастира њих 16 
се очувало као јединствена културно-историјска целина српске барокне уметности од 
изузетног духовног и едукативно-туристичког значаја чине следећи манастири:  

                                                           
9Медаковић Д. 2007: ''Фрушкогорски манастири и њихов значај у српској култури'' у зборнику радова ''Срем 
кроз векове – Слојеви култура Фрушке горе и Срема'' (уредио Матицки М.), Вукова задужбина, Институт за 
књижевност и уметност Београд – Беочин, 2007.стр. 139. 
10Видић Н. 2002:  ''Ревитализација фрушкогорских манастира у функцији културног и верског туризма'', 
Туризам – Часопис Департмана за географију, туризам и хотелијерство – 6/2002.стр. 78. 
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- Раваница са црквом Вазнесења Господњег; 
- Привина глава са црквом Светих Архангела; 
- Дивша са црквом Светог Николе; 
- Кувеждин са црквом Светог Саве; 
- Петковица са црквом Свете Петке; 
- Шишатовац са црквом Рођење Пресвете Богородице; 
- Бешеново са црквом Светог Архангела 
- Мала Ремета са црквом Покрова Пресвете Богородице; 
- Беочин са црквом Вазнесења Господњег; 
- Раковац са црквом Свети врачи Кузман и Дамјан 
- Јазак са црквом Свете Тројице; 
- Старо Хопово – обнавља се; 
- Ново Хопово са црквом Светог Оца Николаја; 
- Гргетег са црквом Светог Николе; 
- Велика Ремета са црквом Светог Димитрија; 
- Крушедол са црквом Благовести.  

 

 

 

3.1. Туристичка валоризација манастира 
у Националном парку Фрушка гора 

 

 При туристичкој валоризацији фрушкогорских манастира, односно при одређивању 
колика је њихова туристичка вредност и привлачност, на који се начин може користити у 

Слика 1. Мапа фрушкогорских манастира 
извор http://www.turizamns.rs/node/228 
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туризму и колико се може економски активирати, полазимо, начелно, од следећих 
елемената: 

 Туристичко-географски положај фрушкогорских манастира– један од 
основних елемената будући да повољан положај помаже бржем и квалитетнијем 
превазилажењу просторне удаљености места туристичке тражње и места понуде. На овом 
месту се узима у обзир повољан туристички положај Националног парка Фрушка гора у 
односу на главне туристичке токове у Европи. Туристичко-географски положај сваког од 
манастира се, наравно, оцењује посебно у зависности од тога колико он доприноси 
туристичком развоју и да ли има међународни значај. 

 Уметничке вредности фрушкогорских манастира – већина манастира су од 
великог историјског и духовног значаја за српски народ и његову културу. Већина 
манастира поседује изворне уметничке вредности које су обновљене и припремљене за 
туристичку презентацију, што доприноси повећању њихове атрактивности. У многим 
манастирима су у току обимни радови на њиховој ревитализацији и рестаурацији, тако да 
више од половине њих данас један од атрибута који га издваја од осталих културних 
вредности. 

 Туристичка вредност амбијента – у околини већине манастира на Фрушкој гори 
налазе се очуване природне вредности тако да манастирски комплекси представљају 
комплексније туристичке производе – комбинацију природних и антропогених вредности. 
Околина манастира је, у већини случајева, недовољно уређена па тиме и неприпремљена 
за пријем туриста. Уређењем околине манастирских комплекса повећала би се и 
туристичка вредност амбијента. 

 Туристичка атрактивност и препознатљивост – обухвата све елементе који 
привлаче посетиоце. Другим речима, манастир мора да поседује неке од следећих 
вредности како би био атрактиван:  велику културно-уметничку вредност самих објеката 
или предмета у њему (фреске, иконе, да се у манастиру налазе поједне културне установе 
или вредности занимљиве туристима). С друге стране, већа посећеност доприноси већој 
привлачности манастира. Фрушкогорски манастири су данас један од најпосећенијих  
споменичких простора у Србији. 

 Изграђеност и опремљеност простора: већина фрушкогорских манастира није 
довољно туристички опремљена а поједини немају изграђене ни минималне туристичке 
објекте. Мали број манастира има постављене путоказе и информативне табле, мали број 
њих има уређена места за одмор за посетиоце или објекте који би пружили минималне 
туристичко-угоститељске услуге. Дакле, фрушкогорски манастири, у већини случајева, 
нису у стању да понуде комплексну туристичку услугу (смештај, храну...) због чега 
значајно  губе на туристичкој вредности. 
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 Уклопљеност фрушкогорских манастира у туристичко богатство: једна од 
најјачих страна ових манастирских комплекса јесте њихова уклопљеност у богату 
културно-историјску баштину јужнобачког и северносремског подручја. Окружење 
фрушкогорских манастира чине како разноврсни и чувени споменици културе (Сремски 
Карловци, Стражилово, споменици из НОБ-а, етнографске вредности, културне вредности 
Новог Сада...) тако и природно-географски елементи тог разноврсног подручја. 

Полазећи од ових елемената, др. Кристина Кошић, применом квалитатвно-
компаративног метода, одређује општу туристичку вредност сваког од фрушкогорских 
манастира (табела 1.).11 

Манастир Туристички 
положај 

Уметничка 
вредност Амбијент Атрактив- 

ност 
Изграђе
ност 
простора 

Уклоп. 
У турист. 
Богатство 

Општа 
турист. 
Вреднос
т 

Беочин 4 3 3 3 2 3 3,0 
Бешеново 2 2 1 1 1 1 1,3 
В. Ремета 3 3 2 2 1 3 2,3 
Врдник 5 4 3 4 3 5 4,0 
Гргетег 4 4 4 5 3 4 4,0 
Ђипша 1 1 2 1 1 1 1,1 
Јазак 3 3 3 3 2 3 2,8 
Крушедол 5 5 4 5 4 4 4,5 
Кувеждин 2 1 2 1 1 2 1,5 
М. Ремета 3 2 2 1 2 2 2,0 
Прив.глава 3 2 2 1 1 2 1,8 
Раковац 3 3 2 2 2 2 2,3 
Св.Петка 1 1 1 1 1 1 1,0 
Ст.Хопово 2 1 2 1 1 2 1,5 
Хопово 5 5 5 4 4 5 4,8 
Шишатовац 3 2 1 1 1 3 2,3 
Просечна 
вредност 3,1 2,6 2,3 1,8 1,8 2,6 2,5 

 
Табела 1.Валоризација манастира, са предавања др. Кристине Кошић 

извор: www.dgt.uns.ac.rs/download/otv1.pdf 
 
Оцена 1 (недовољан квалитет) – није за туристичку презентацију 
Оцена 2 (квалитет задовољава) – локални туристички значај 
Оцена 3 (добар квалитет) – регионални значај 
Оцена 4 (врло добар квалитет) – шири регионални значај 
Оцена 5 (одличан квалитет) – међународни значај 

 

                                                           
11www.dgt.uns.ac.rs/download/otv1.pdf 
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 Ослањајући се на дату валоризацију, фрушкогорски манастири се могу сврстати у 
три групе: 

 Прву групу би чинили манастири са најповољнијим могућностима туристичког 
активирања и ту спадају Хопово, Крушедол, Гргетег и Врдник који имају национални 
туристички значај; 

 Другу групу би чинили манастири чије се опште туристичке вредности крећу од 
задовољавајућих до добрих и који имају шири или ужи регионални туристички значај. У 
ову групу спадају: Беочин, Велика Ремета, Јазак, Раковац и Шишатовац; 

 Трећу групу чине манастири који су или порушени или не поседују или би тешко 
могли да побољшају туристичку привлачност. 

 

3.2. Манастири у Националном парку Фрушка гора  
у функцији културног и верског туризма 

 
 Богатства природним и културним ресурсима Фрушке горе налазе се у савршеној 
хармонији. Фрушка гора и њени манастири, до данас сви ревитализовани, имају изузетан 
положај у географском и туристичком смису. Манастири су смештени на ливадама и у 
богатим шумама, на изворима 16 потока, од укупно 51 колико их има ова планина. 
Густина манастира је 1 / 31,5 километара квадратних а сви су смештени у радијусу од 50 
километара.12Манастирски комплекси су инкорпорирани у саобраћајни систем прилично 
добро, мада квалитет путева није на задовољавајућем нивоу. 

 Фрушкогорски манастири су грађени у другој половини и крајем XV века,  као 
културни и духовни центри. Манастири из тог периода су Раваница, Јазак, Старо Хопово, 
Велика Ремета, Раковац, Бешеново. У другој половини XVIII века неке од манастирских 
цркава (позно-византијске) су срушене како би се на њиховом месту изградие нове са 
елементима барока и класицизма: Мала Ремета (1738-39.), Прибина глава (1740-60.), Јазак 
(1758.), Шишатовац (1758-78.), Гргетег (1770-71.), Беочин (1801-11.), Кувеждин (1815-16.). 

 Међу највећим достигнућима тог времена била је изградња звоника у барокном 
стилу у: Крушедолу (1726.), Великој Ремети (1733-35.), Јазаку (1736.), Малој Ремети 
(1739.).13 

                                                           
12Видић Н. 2007: ''Religious Tourism as Post-Modern Tourism on the Territory of Fruska Gora'', Annals of the 
University of Craiova, vol. 10. стр. 190. 
13Матић В. 2007: ''Барокно градитељство Срема'' у зборнику радова ''Срем кроз векове – Слојеви култура 
Фрушке горе и Срема'' (уредио Матицки М.), Вукова задужбина, Институт за књижевност и уметност 
Београд – Беочин, 2007. стр 322-330. 
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 Тако су у XVIII и почетком XIX века, фрушкогорски манастири постали, поред 
великих духовних центара, и огромне иконописачке радионице. У Другом светском рату 
сви манастири су мање или више оштећени или спаљени, а у последњих двадесет година, 
сви се ревитализују, уз помоћ државе и донација. Захваљујући стручним пројектима који 
су припремани за сваки од манастира посебно, они су у архитектонском смислу 
ревитализовани  тако да им је очувана оригинална културна и уметничка аутентичност. 

 У структури туристичке атрактивности фрушкогорских манастира, можемо 
издвојити најопштије факторе који доприносе њиховој туристичкој активацији: 

- Културни и историјски значај монументалног наслеђа манастира; 
- Функционални фактори активирања фрушкогорских манастира.14 

 

 Културни и историјски значај монументалног наслеђа манастира: 

• Манастирске цркве са иконостасима и иконографијом; 
• Манастирске ризнице; 
• Вредне библиотеке са драгоценим библиотетским фондом, јединственим верским и 

књижевним списима, у којима су била заступљена значајна класична дела 
средњовековне теологије, у преводима српске редакције; најзначајнија међу њима – 
библиотека манастира Крушедол са многим важним делима византијске 
духовности15 

• Знамените личности – архимандрити, старешине манастира, писци који су у њима 
живели и стварали... 

• Манастирска имања, поседи, пољопривредна добра која су монаси обрађивали не 
само за своје потребе већ су неки од тих производа продавани као аутентични 
продукти: манастирска ракија, мед, свеће...   

• Монументална, културолошка и историјска индивидуалност манастира. 

 Према архитектонском стилу, цркве фрушкогорских манастира припадају рашком 
стилу (XII – XIII век) и моравском стилу (XIV – XV век) са снажним утицајем европске 
архитектуре – ренесансе и барока.Њихова унутрашњост је богато украшена фрескама чија 
комплексност има корене у уметничким ''радионицама'' Украјине и Русије, одакле су 
иконописци фрушкогорских манастира долазили: Димитрије Бачевић (Крушедол, Јазак, 
Шишатовац), Теодор Крачун (Беочин, Хопово), Јанко Халкозновић (Мала Ремета), Јаков 
Орфелини и Урош Предић (Гргетег-1904.), Димитрије Аврамовић (Раваница – 1852-53.), 
                                                           
14Видић Н. 2007: ''Religious Tourism as Post-Modern Tourism on the Territory of Fruska Gora'', Annals of the 
University of Craiova, vol. 10, стр.187 – 198. 
15Медаковић Д. 2007: ''Фрушкогорски манастири и њихов значај у српској култури'' у зборнику радова 
''Срем кроз векове – Слојеви култура Фрушке горе и Срема'' (уредио Матицки М.), Вукова задужбина, 
Институт за књижевност и уметност Београд – Беочин, 2007. стр. 220. 
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Павле Симић (фреске у Кувеждину) и Стеван Алексић (Бешеново). Тиме су фрушкогорски 
манастири успостављени и као део међукултуралног дијалога Европе, Балкана али и 
Евроазијског региона – Русије. 

 Звоници, као истакнути симболи црквене архитектуре, призидани су црквама 
фрушкогорских манастира током XVIII века.16 С обзиром на завршне капе у врху, познати 
су звоници са зиданим лантернама и звоници са вишестепеним капама, док су други 
завршавани са високим украсним капама, ''на две или више јабука'' а које су углавном 
настајале у другој половини XVIII  и првим деценијама XIX века. 

 Најзначајнији део једног манастира јесте иконостас, а иконостаси који данас 
постоје у фрушкогорским манастирима су, искључиво, из каснијег доба (XVIII век), док је 
из најранијег периода очуван само онај у Крушедолу. Будући да су резбарени од дрвета 
временом су иструнули, изгорели или уништени у неком од ратова. Већина њих је из 
XVIII века, са неизбежним утицајем барока, а иконостаси сами за себе представљају 
читаву историју, од мајстора резбара до оних који су их осликавали. Од ниских камених 
или мраморних ограда, код којих су посебан значај имале завесе на царским дверима, а 
затим дрвених са плитким резбаријама које су уоквиравале иконе, иконостас је израстао у 
најдекоративнији део цркве. 

 Фреске у појединим манастирима, резбарене у дрвету и са сјајним рамовима, 
сведоче о везама Фрушке горе и Атоса, у чијим је манастирима таква техника резбарења 
икона била заступљена у XVI веку. Посебна карактеристика фрушкогорских манастира 
јесте што су, заједно с њима, оснивани и прњавори, као ''манастирска села'' у којима су се 
настанили најамници који су радили на манастирским пољима. 

 Функционални фактори активирања фрушкогорских манастира обухватају: 

• Положај манастира у туристичком и географском смислу; 
• Инфраструктуру: саобраћај, смештајни и угоститељски капацитети; 
• Менаџмент и маркетинг. 

 Једина делатност која на најкомплекснији начин подстиче и промовише 
споменичко наслеђе манастира и манастирских ризница и њихову културну баштину 
јесте, управо, туризам. Туризам, међутим, тек последњих година улази у простор 
фрушкогорских манастира а посете манастирима имају обележја културног и верског 
туризма.17 Организатори посета манастирима су: 

                                                           
16Матић В. 2007: ''Барокно градитељство Срема'' у зборнику радова ''Срем кроз векове – Слојеви култура 
Фрушке горе и Срема'' (уредио Матицки М.), Вукова задужбина, Институт за књижевност и уметност 
Београд – Беочин, 2007.стр. 325. 
17Видић Н. 2002:  ''Ревитализација фрушкогорских манастира у функцији културног и верског туризма'', 
Туризам – Часопис Департмана за географију, туризам и хотелијерство – 6/2002. стр.78-79. 
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- породице, са изграђеним туристичким навикама; 
- туристичке агенције; 
- црква и верници. 

 Обнова и ревитализација фрушкогорских манастира подстичу њихову туристичку 
презентацију, те афирмишу културни и верски туризам. Тиме се, даље, постиже: 

- активнији однос житеља у манастирима; 
- заинтересованост за презентацију културног наслеђа манастирске баштине.18 

 Овим се ствара узрочно-последични однос који стимулативно делује на туристичку 
презентацију али и повратно, на даље обнављање и заштиту манастира. Повећањем 
туристичке посете манастирима, подстиче се и активност житеља манастира, односно 
монаштва.Заслугом монаха у манастирима су изведени значајни радови у смислу обнове 
цркава, конака, прилазних путева, манастирске инфраструктуре.Добар пример је залагање 
и напор игумана Стефана, старешине манастира Велика Ремета, да  овај фрушкогорски 
манастир оживи и дочека одговарајућу инфраструктуру.  

 Иницијативом монаха обезбеђен је и промотивни материјал од монографија, 
проспеката, разгледница до религијско-обредних материјала. У свим посетама 
фрушкогорским манастирима, монаси упознају туристе са историјом знамења, његовој 
историографији, архитектонским одликама комплекса (детаљно се описују иконостас, 
манастирске иконе). Посетиоци се упознају и са одликама манастирског живота и са 
значајем религије у духовном животу појединца. Такви сусрети с манастиром и његовом 
ризницом остављају снажан утисак на посетиоце и доприносе повећању броја посета. 

 Према резултатима већ поменутог истраживања, туристичке посете 
фрушкогорским манастирима, са културном функцијом, имају следеће карактеристике: 

- посете су углавном једнодневне и, најчешће, обухватају обиласке три манастира, 
који су међусобно најближи; 

- туристи/посетиоци су, најчешће, средње доби са претежно средњошколским 
образовањем; 

- као мотив посете наводи се жеља за упознавањем са културним наслеђем или жеља 
да се обнови постојеће знање; 

- туристи купују, углавном, илустративни материјал: проспекте, разгледнице, верска 
обележја; 

- око две трећине посетилаца, први пут посећује манастир; 
- већина туриста нема предзнање о настанку манастира и о његовој културно-

историјској вредности; 

                                                           
18Видић Н. 2002:  ''Ревитализација фрушкогорских манастира у функцији културног и верског туризма'', 
Туризам – Часопис Департмана за географију, туризам и хотелијерство – 6/2002.стр. 79. 
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- посетиоци имају и пропагандну улогу јер при следећој посети доводе нове 
посетиоце са којима су у родбинским или пријатељским везама; 

- посетиоци су углавном из Новог Сада и његове околине. 

С друге стране, одлике верског туризма на Фрушкој гори су следеће: 

- тек се последњих пар деценија развија интензивније; 
- посете трају један дан или неколико сати (уколико се ради о конкретном верском 

поводу); 
- посетиоци су верници, најчешће стари, са познавањем религијског а не само 

културног значаја манастира и са познавањем самих верских обреда; 
- посетиоци су најчешће средњег образовања; 
- посетиоци купују материјале посвећене манастирима и религијско обредна 

обележја и, према материјалним могућностима, остављају мање новчане прилоге 
или другу врсту прилога (намирнице, разне предмете који имају религиозну 
намену); 

- већина посетиоца посећује манастир већ више пута; 
- посета манастиру се доживљава претежно као религијски чин. 

 
 Институционализацијом и добром организацијом верског туризма на Фрушкој гори 
створиле би се могућности за смањење сиромаштва које је још увек заступљено у нашем 
друштву и то: 

- за младу популацију (послови водича, волонтерски рад, рад на манастирским 
поседима); 

- за старију незапослену популацију (послови на пријему гостију, рад на имањима 
манастира); 

- за теологе и вероучитеље (прилика да едукују туристе и вернике, пружају корисне 
информације, организују предавања...)19 

 Верски туризам на Фрушкој гори део је културног туризма и представља 
мултикултурални дијалог, будући да нуди наслеђе различитих цивилизација, различите 
културне стилове, историјско-културне процесе и промене које су се на том простору 
дешавале. Истраживање које се бавило питањима верске припадности туриста, мотивима 
и учесталошћу њихове посете фрушкогорским манастирима дало је следеће резултате:20 

                                                           
19Стаменковић И., Плавша Ј., Вујичић М. 2009: ''The New Age of faith tourism and Fruska Gora (Serbia)'', 
Научно-стручни часопис из туризма – Туризам бр.5, Универзитет у Новом Саду, Институт за географију, 
туризам и хотелијерство, стр. 102-112. 
20Видић Н. 2007: ''Religious Tourism as Post-Modern Tourism on the Territory of Fruska Gora'', Annals of the 
University of Craiova, vol. 10, стр. 187. – 204. 
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 Преко 95% посетиоца манастирима су православци, док је само један од 178 
испитаника атеиста (Табела 2.). Анкетирани су одговарили и на питање и о нивоу њихове 
посвећености религији (Табела 3.). 

 

 

 

 

 

 

 

Истраживање обухвата и питања о мотивима посете фрушкогорским манастирима при 
чему је оцењивана и важност понуђених одговора, оценом од 1 до 5 (Табела 4.). 

 

Мотиви туристичких посета 
манастирима 

број / % мин. 
Оцена 

макс. 
Оцена 

просечна 
вредност 

Њихов културно-историјски значај 158 / 88,76 1 5 4,44 
Њихов верски и духовни значај 165 / 92,69 1 5 4,81 
Посета верском догађају (манифестацији) 153 / 85,95 1 5 4,41 
Ходочашће 155 / 87,07 1 5 4,59 
Лечење 160 / 89,88 1 5 4,56 
 

 

 

 

 

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Културно-историјски значај 

Верски и духовни значај 

Верски догађаји 

Ходочашће 

Лечење 

Могући одговори број % 
Основно познавање и 
практиковање религије 44 24,7 
Посвећен религији 4 2,2  
Веома посвећен 96 53,9  
Апсолутно посвећен 32 18,0  
Без одговора 2 1,7  

Религија   
Православци 170 95,5 % 
Католици 2 1,1 % 
Остали 2 1,1 % 
Атеисти 1 0,6 % 
Без одговора 3 1,7 % 

Табела 2. Верска припадност испитаника 
извор: ''Religious Tourism as Post-Modern 

Tourism on the Terrytory of Fruska Gora’’, Nada 
Vidic, Universety of Craiova, vol.10, стр. 200. 

Табела 3. Ниво посвећености религији 
испитаника 

извор: ''Religious Tourism as Post-Modern 
Tourism on the Terrytory of Fruska Gora’’, Nada 

Vidic, Universety of Craiova, vol.10, стр. 200. 

Графикон 1.Мотиви туристичких посета фрушкогорским манастирима 
извор: ''Religious Tourism as Post-Modern Tourism on the Terrytory of Fruska 

Gora’’, Nada Vidic, Universety of Craiova, vol.10, стр. 201. 

Табела 4. Мотиви туристичких посета фрушкогорским манастирима 
извор: ''Religious Tourism as Post-Modern Tourism on the Terrytory of Fruska 

Gora’’, Nada Vidic, Universety of Craiova, vol.10, стр. 201. 
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 Највећи број посета је регистрован у манастиру Крушедол (364 посета) а најмање у 
манастиру Бешеново (Графикон 2.). 

 

 

 

 

 

 Треба нагласити и то да је сваки манастир посвећен неком од светитеља – 
заштитнику, који се обележава одређеног датума. За развој верског туризма та чињеница 
је драгоцена јер се ти датуми посебно обележавају у чему посетиоци – верници активно 
учествују.  
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Графикон 2. Посећеност манастирима 
извор: ''Religious Tourism as Post-Modern Tourism on the Terrytory of Fruska 

Gora’’, Nada Vidic, Universety of Craiova, vol.10, стр. 201. 
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3.3. SWOT анализа туристичког потенцијала 
Националног парка Фрушка гора 

Предности Недостаци 
- Повољан географско–туристички 

положај, близина Дунава, као једног од 
важнијих туристичких ресурса у 
Европи, као и близина најважнијих 
туристичких емитивних центара у 
земљи (Београд и Нови Сад). 

- Статус националног парка је својеврсни 
бренд у туристичкој понуди и предзнак 
квалитетне туристичке понуде. 

- Гео и биодиверзитет у функцији 
потенцијалне туристичке понуде. 

- Ризница културно-историјског наслеђа 
као потенцијал за развој оних облика 
туризма који се базирају на тим 
ресурсима. 

- Традиција развоја излетничког туризма. 

- Недовољан степен туристичког развоја у 
поређењу с потенцијалима. 

- Низак степен квалитета материјалне 
базе (неадекватна туристичка 
сигнализација, неодговарајући 
смештајни капацитети). 

- Неразвијен маркетинг и туристичка 
пропаганда. 

- Одсуство конкретних туристичких 
производа и програма, нарочито оних 
који подстичу заштиту природе. 

- Одсуство планова развоја туризма и 
стратешких докумената за читаву 
планину као и за поједине сегменте 
туристичке понуде. 

Шансе Претње 
- Подстицаји у развоју туризма у оним 

областима за које Фрушка гора има 
највише потенцијала (културни, 
екотуризам, туризам на планинама, 
одрживи туризам). 

- Могућност преуређења постојећих 
угоститељских објеката (нпр. 
планинарских домова). 

- Могућност разноврсне туристичке 
понуде сходно постојећим 
потенцијалима Националног парка. 

- Могућност изградње туристичке 
инфраструктуре коју би могло да 
користи и локално становништво, а што 
би био конкретан допринос у одрживом 
развоју планине од стране туристичке 
делатности. 

- Коришћене страних инвестиција за 
програме развоја туризма (кроз пројекте 
Европске уније) 

- Неодговрност и немар појединаца према 
природном наслеђу Фрушке горе. 

- Конкуренција других планина у Србији 
које су већ изградиле префикс 
туристички пожељних дестинација. 

- Недовољна пажња научне и стручне 
јавности о туристичкој афирмацији 
Фрушке горе. 

- Присутност саобраћаја за теретна возила 
које не приличи дестинацијама 
одрживог планинског туризма. 

- Присутност привредних делатности 
(рударство, шумарство) које нису у 
складу са туристичком делатношћу и 
њихово фаворизовање у односу на 
туристички потенцијал планине. 

 
Табела 6. Извор:''Мастер план одрживог развоја Фрушке горе'', 
Влада АП Војводина, Универзитет у Новом Саду, 2011, стр.200. 
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3.4. SWOT анализа антропогених вредности 
Националног парка Фрушка гора 

Предности Недостаци 
- Богатство материјалним културно-

историјским вредностима са великим 
бројем културно-историјских споменика 
(пре свега манастира) 

- Богатство духовне баштине, 
нематеријално фолклорно наслеђе 
становништва и гастрономско богатство. 

- Већи број знаменитих места и 
споменичких комплекса везаних за 
народноослободилачку борбу. 

- Језичко-демографски и културно-
историјски диверзитет (Фрушка гора и 
тај део Војводине као мулти- етничка и 
мултиконфесионална средина 
представља јединствено подручје у 
Европи. 

- Угроженост културно-историјских 
споменика утицајем различитих фактора 
(запуштеност, небрига појединаца, 
неадекватно одржавање, неодговарајућа 
реконструкција и доградња). 

- Недовољно презентовање културног 
блага посетиоцима. 

- Недовољно истражена и заштићена 
етно-баштина села на Фрушкој гори. 

- Недовољно прецизна документација о 
непокретним културним добрима. 

- Убрзана урбанизација и непланска 
изградња на Фрушкој гори (чиме се 
могу угрозити и културно-историјски 
споменици). 

Шансе Претње 
- Израда плана обиласка, креирање 

''културно-верских рута'', историјских 
споменика, манифестација и 
дефинисање потребе за 
инфопунктовима, туристичком 
сигнализацијом и стручним водичима. 

- Привлачење страних инвестиција за 
развој инфраструктуре. 

- Прилагођавање правне основе за 
претварање погодних културних добара 
у туристичке и угоститељске објекте. 

- Едукација становништва и стимулисање 
улагања у културно наслеђе. 

- Повезивање установа културе и 
локалних самоуправа кроз пројекте на 
заштити и промоцији културне баштине  

- Непостојање свести о значају и 
вредностима културно-историјског 
наслеђа. 

- Застарела законска регулатива о 
заштити културних добара. 

- Девастација културних добара услед 
природних и антропогених утицаја. 

- Непостојање Стратегије развоја 
културне баштине Фрушке горе. 

- Непоштовање поставки ''Маркетинг 
стратегије туризма Војводине'' које се 
односе на културно-историјско наслеђе. 

 
Табела 7. Извор:''Мастер план одрживог развоја Фрушке горе'', 
Влада АП Војводина, Универзитет у Новом Саду, 2011, стр.196. 
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4. Манастир Крушедол 

 

 Међу духовним бисерима Фрушке горе, манастир Крушедол заузима посебно 
место. Када се од сремског градића Ирига крене путем ка Бешки и Крчадину, већ након 
осам пређених километара стиже се у Крушедол, пространо  и привлачно панонско село 
које је од давнина познато по свом знаменитом манастиру. Манастир Крушедол се, дакле, 
налази на југоисточном делу Фрушке горе, у проширеној и благо нагнутој долини потока 
Стодол, северно од Прњавора и села Крушедол. Овај манастир спада у ред најпосећенијих 
фрушкогорских манастира а његов комплекс чини складна амбијентална целина која 
обухвата цркву посвећену празнику Благовештења Богородице, четвороспратне конаке у 
ограђеном парку и економске просторије. Због чињенице да у склопу манастира 
Крушедола почивају мошти многих знаменитих Срба, често се назива и Српским 
Пантеоном.21 

4.1. Културно-историјско наслеђе манастира Крушедол 

 

 

 

 

 Изградња манастира почиње 1509. а завршава се 1516. године, мада новија 
истраживања указују на то да је манастир основан у последњим деценијама XV века.22 
Основао га је деспот Ђорђе Бранковић, потоњи владика Максим, архиепископ и 
митрополит српски, уз помоћ мајке Ангелине и влашког војводе Јована Његоја. Као и 
многи манастири, Крушедол је подигнут на култном месту у чијој су непосредној близини 
били откривени локалитети праисторијских и средњовековних насеља. Саркофаг нађен у 
                                                           
21Стрика Б. 1927: ''Српске задужбине – Фрушкогорски манастири'', Загреб, стр. 55. 
22''Пет векова манастира Крушедола'', Анали огранка САНУ у Новом Саду, додатак броју 4, Нови Сад, 
2008.стр 83 – 87. 

 

Слика 2. Црква манастира Крушедол 
извор: 

www.spc.rs/sr/500_godina_manastira_krusedol 

Слика 3. Комплекс манастира Крушедол 
извор: 

www.spc.rs/sr/500_godina_manastira_krusedol 
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близини везује се за име римског императора Марка Аурелија Проба, рођеног у 
Сирмијуму 276. године. Манастир су чиниле две целине: мушки манастир са црквом 
посвећеном Благовестима и женски, са црквом посвећеном Сретењу. У малом женском 
манастиру, мајка Ангелина је прихватала сиромашне девојке и удовице које је учила да 
везу одежде и покрове за светитељске кивоте. Овде су пренешене кости Стефана и Јована 
Бранковића. Обојица су били проглашени за светитеље чији је успостављени култ 
допринео угледу новог митрополитског седишта, будући да манастир Крушедол најпре 
постаје епископско седиште епархије Сремске док му касније (у XVIII веку) политичка, 
културна и духовна улога постаје још већа те сам манастир постаје седиште врховних 
митрополита. Садашња црква, посвећена Благовестима пресвете Богородице, делимично 
је измењена и барокизирана у периоду од 1742 – 56. године. Барокни звоник са приземљем 
и шест спратова настао је од 1724 – 26. и представља први звоник са зиданим лантерном у 
врху. Уз незнатне измене сачуван је до данашњих дана. Изградња четвоространих конака 
је завршена 1753. године.  

 Манастир Крушедол представља посебну врсту музеја непроцењиве духовне и 
уметничке вредности. Ако се у валоризацији фрушкогорских манастира као културног 
добра, као критеријум постави ликовна вредност, академик Дејан Медаковић на прво 
место ставља Крушедол. Ако се као критеријум одреди фактор ктиторства, каже 
Медаковић, ''лако је одредити приоритетну важност манастира Крушедол чији оснивачи 
припадају старој деспотској лози Бранковића. Током векова Крушедол постаје и главни 
расадник њиховог култа, а већ та чињеница предодредила је и целокупни духовни развој у 
овом манастиру. О степену тог развоја сведочи и манастирска библиотека, јединствена по 
свом склопу, која садржи и најпотпунију збирку класичних дела православне 
средњовековне теологије. Заштићен од својих ктитора, манастир Крушедол постао је и 
својеврсни маузолеј српских великана, од црквених великодостојника као што су 
патријарси Арсеније III Чарнојевић и Арсеније IV Јовановић, митрополит Исаија Ђаковић, 
митрополит Србије Петар Јовановић, до световних лица: грофа Ђорђа Бранковића, 
књегиње Љубице, војводе Стевана Шупљикца и краља Милана. Све те околности дају му 
међу фрушкогорским манастирима прво, почасно место.'' (Медаковић Д., ''Света гора 
фрушкогорска, 2010.) 

 Прослава пет векова постојања манастира 2009. године, био је прилика да 
Крушедол, после 68 година, добије ризницу уништену на почетку Другог светског рата. 
Тада су манастиру враћени бакрорезна плоча са ликовима  чланова породице Бранковић, 
оригинална плоча гравуре манастира Крушедол из XVIII века, као и архијерејска митра 
Београдске митрополије од плаве свиле и бисера, ручни рад Кантакузене Бранковић из 
1433. године, икона светог Јована рађена  1644. године на дрвету са златним шарама, 
одежда и ствари краља Милутина Немањића, реликвије владике Арсенија Трећег и 
Арсенија Четвртог, златни путир, петохлебница, кадионица, кивот са светим моштима, 
крст од кедровине и остало благо. 
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 У данашњем скромном манастирском музеју налазе се пет обострано сликаних 
целивајућих икона радови Стефана Тенецког и више једнострано сликаних целивајућих 
икона Теодора Димитријевића Крачуна, све из друге половине XVIII века. Икона 
Богородице са Христом из манастира Велике Ремете рад је руског иконописца Стефанова 
из 1678. године, а икона Исуса Христа је сачувани рани рад Јакова Орфелина са старог 
иконостаса манастира Гргетега (1774.).23 

 На јужном зиду некадашње гостинске 
трпезарије манастира Крушедола – данас 
манастирској ризници – очуване су две уљаним бојама 
сликане нише са сценом Благовести, односно, Светим 
деспотима куће Бранковића из 1829. године. Свим 
представљеним светима оштећене су очи из веровања 
у чудотворну исцелитељску моћ зидног праха на 
месту насликаних очију светих Бранковића. Међу 
портретима чланова династије Обреновић налази се и 
један Кнеза Михаила у парадној надвојводској одори, 
уље на платну академског сликара Стевана 
Тодоровића из 1865-67. године. Од предмета који су 
некад припадали краљу Милану Обреновићу, 
сачувани су његов радни сто са четири тапациране 
фотеље у дуборезу, као и инвентар његове спаваће 
собе пренет из Беча: брачни кревeт са иницијалима на 
јастуку и спаваћа кошуља, порцелански лавор и 
метални ибрик за умивање, посребрени трпезаријски 
послужавник и прибор за ручавање. 

 У Крушедолу се може пратити развој српског сликарства од XVI до XVIII века. То 
је период карактеристичан по томе што се кроз ликовну уметност одржавају духовна 
струјања и достигнућа српског народа. На зидинама манастира може се видети како се од 
друге половине XVIII века српско сликарство укључује у токове западноевропске 
уметности. Тако се у Крушедолу истовремено могу видети остаци најлепшег 
средњовековног живописа у Војводини, позни примери монументалног декоративног 
сликарства средњовековне Србије и најсмелији изрази нових схватања и нове културе. 

 Ликовни стручњаци посебно указују на комплекс икона и слика које су изложене 
на манастирском  иконостасу. То је, заправо, читава једна мала галерија српског 
иконописа из неколико епоха. Туристима нарочито привлаче пажњу престоне иконе 
Јована Претече, Богородице, Исуса Христа. Међу најстаријим радовима су Деисис са 
почетка XVIвека и Распеће из 1653. године. 

                                                           
23www.uprava.vojvodina.gov.rs/SEKRETARIJATI-V/web-APV-cinjenice/web-manastiri/KRUSEDOL.htm 

Слика 4. Унутрашњост цркве 
Благовести у Крушедолу 

извор: Жељка Вукашин, 2009. 
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 Микролокацијски полажај манастира је повољан. Крушедол се налази 15 
километара од аутопута Београд – Нови Сад (од петље код Бешке), а на путу до 
манастира, из тог правца, пролази се кроз Бешку и Марадик, те се манастир појављује у 
прелепом амбијенту фрушкогорске подгорине с леве стране. Уколико се, пак, долази из 
Новог Сада преко Иришког венца, пролази се Ириг и скреће лево, па се након 7,5 
километара (без искључивања са главног пута) стиже до манастира који се налази са десне 
стране. Повољном микролокацијском положају доприноси и не велика удаљеност 
Крушедола од других знаменитости: манастир Гргетег је удаљен тек 5 километара, 
Петроварадинска тврђава и Думбовачки водопад 21 км а Сирмиум, Басиана, Шакотиначки 
водопад, Салаш 84 и 137 су удаљени нешто преко 30 километара.   

 Опремљеност и изграђеност простора су на задовољавајућем нивоу. Испред 
улаза у порту налази се велики паркинг са 100 места, улаз је бесплатан а у оквиру 
сувенирнице налази се инфопулт. Преноћиште је могуће у просторијама конака. Поред 
верских светковина и прослава, у манастиру се организује манифестација ''Крушедолска 
звона''. Овај сабор представља традиционално обележавање годишњице страдања и 
прогона Срба са подручја западне Славоније и одржава се сваке године почетком маја. 

 

5. Манастир Гргетег 

 

 Као и остали фрушкогорски манастири, и манастир Гргетег поседује огроман 
туристички потенцијал који произилази из духовне, културне, историјске и уметничке 
вредности овог знамења. Окружен богоугодном атмосфером Националног парка, овај 
манастир и целокупно његово културно и духовно благо као и његове богате амбијенталне 
вредности погодују развоју туризма на Фрушкој гори. 

 

5.1. Географски положај и доступност 

 

 Смештен у југоисточном делу Фрушке горе, манастир се налази у долини, десетак 
километара западно од старог пута Нови Сад – Београд (М-22) и око 15 километара 
североисточно од Ирига. Сам прилазни пут до манастира је недавно обновљен, тако да је 
на задовољавајућем нивоу. Од манастира нису далеко ни Сремски Карловци а у широј 
дисперзивној зони се налазе и Нови Сад, Инђија и Београд, који представљају 
потенцијалну туристичку тражњу. Треба нагласити да, поред друмског, значајни 
потенцијал има и близина Дунава, као значајног пловног правца за иностране туристе. 
Према томе, манастир Гргетег има повољан туристичко – географски положај и опремљен 
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је солидном инфраструктуром за тренутну туристичку потражњу (добар прилазни пут, 
паркинг са довољно места, сигнализација...). Ипак би, са повећањем посете манастиру, 
била неопходна већа улагања не би ли се туристичка понуда манастира побољшала.24 

 

5.2. Културно-историјско наслеђе манастира Гргетег 

 

 Манастир Гргетег је, према предању, основао 1471. године деспот Вук Гргуревић, 
познатији као Змај Огњени. Ипак, први поздани извори односе се на средину XVI века и 
потичу из турских катастарских књига (манастир се први пут спомиње у дефтеру 1546. 
године где стоји да је манастир исплатио феудалне дажбине).25 У каснијем попису (1588 – 
1595.), стоји да се у склопу манастирског поседа налазе и три воденице на језеру Затону 
код Петроварадина. О томе да се манастир успешно очувао и у последњем веку турске 
владавине у Срему сведоче три турска документа из XVII века у којима се манастир 
Гргетег спомиње. 

  

 

 

 Манастир је претрпео тешка разарања током аустријско-турског рата и напуштен је 
1683. године. Неколико година касније, јенопољски епископ Исаија Ђаковић, коме је 
манастир додељен, започиње обнову манастира, мада ће његова детаљна реконструкција 
започети тек 1751. године. У наредним вековима, у манастиру је поред старе подигнута и 
нова црква са звоником и зиданим иконостасом, четвоространоспрати конаци, мања 
унутрашња звоничко-хорска капела, економске зграде и гробљанска капела. Иконостас у 
новој цркви осликао је Јаков Орфелини, 1774. године. 
                                                           
24Вујичић М., Др Бесермењи С., Мр Стаменковић И. 2009: ''Вредност манастира Гргетег као предуслов за 
развој туризма'', Зборник радова департмана за географију, туризам и хотелијерство 38/2009.стр. 185 
25 www.uns.ac.rs/sr/izleti/manastiri/grgeteg.htm 

Слика 5. Порта манастира Гргетег 
извор: 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Manastir_Grgeteg 

Слика 6. Манастирски комплекс Гргетег  
извор: www.sluzba.vojvodina.gov.rs/SEKRETARIJATI-

V/web-APV-cinjenice/web-manastiri/GRGETEG.htm 
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 Ново страдање манастир Гргетег је дочекао у пожару 1841. након чега су извршене 
радикалне промене у физиономији манастирског комплекса према пројекту загребачког 
архитекте Хермана Болеа. Орфелинов иконостас који је страдао у пожару замењен је 
новим од камена и метала који је осликао Урош Предић (1901 – 1905.).Други светски рат 
донео је манастиру још један талас разарања: иконостас делимично оштећен, звоник 
миниран, архива уништена а манастирска ризница опљачкана. Планирано је да обнова 
манастира траје од 1950. до 1992. али, иако је циљ обнове постигнут, манастир је наставио 
да се унапређује и развија до дан данас.26 

 Манастирски комплекс данас чине црква опасана конацима са све четири стране 
као и додатне економске зграде. У једном од конака отворена је стална музејска поставка 
под називом ''Ризнице фрушкогорских манастира''. Основа цркве је једнобродна са 
правоугаоним певницама у нивоу предолтарског травеја. Од старог звоника (који се може 
видети на фотографијама) остао је део, тако да је данашњи звоник у висини приземља и 
прве етаже, покривен двосливним кровом. Постављањем пиластара на местима где и у 
ентеријеру постоје, битно је измењен спољни изглед цркве.Конаци су настали пре 
данашње цркве, у периоду од 1751. до 1760. године. Њихов барокни облик је изразито 
једноставан, са тремом по целом обиму и са различитим спратним висинама.27 

 Духовно благо манастира може се сагледати кроз традицију неговања светосавског 
духовног живота, где је држава Немањића пренета северно од Саве и Дунава, у 
Фрушкогорје. Тамо су мошти светитеља постале окосница једне нове књижевности која је 
настајала у манастирима, јер су о њима писане похвалне песме и црквене службе. И саме 
мошти светитеља, познатих личности и знаменитих људи које леже унутар зидина 
Гргетега (као и осталих фрушкогорских манастира) део су тог духовног блага. Унутар 
манастира почивају мошти Илариона Руварца, врховног поглавара српске историографије 
током друге половине деветнаестога века, као и мошти др. Федора Никића, професора 
универзитета и ктитора манастира Гргетег. 

 У време када су фрушкогорски манастири били средиште духовности српског 
народа у целини, жариште писмености, књижевности и уметности, манастир Гргетег је 
поседовао значајну библиотеку која је данас само делимично сачувана. 

 Духовност Гргетега материјализује се кроз бројне старине од којих неке красе 
ризницу манастира док се један део налази у Музеју Српске православне цркве у 
Београду. Тако се у Музеју СПЦ налази епитрахиљ монахиње Јелене Црнојевић из 1553. 
године, затим гравира са представом светог Николе из 1746, дело Христофора 
Жефаровића. Потом, кадионица из 1872, дискос из средине осамнаестога века, дуборезани 
крст са филигранским оковом из 1772. године и бројно друго благо. С друге стране, 
                                                           
26http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=477 
27Вујичић М., Др Бесермењи С., Мр Стаменковић И. 2009: ''Вредност манастира Гргетег као предуслов за 
развој туризма'', Зборник радова департмана за географију, туризам и хотелијерство 38/2009., стр. 188. 
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манастирску ризницу красе: дрвена кутија за чување дуборезаног крста заједно са 
дуборезаним крстом, Петохлебница од посребреног метала, Јеванђеље са представама 
четири јеванђелиста у емајлу... Унутар манастирских зидина налазе се многи портрети 
знаменитих личности: портрет Јосифа Рајачића, архимандрита грофа Антонија 
Бранковића, гргетешког Павела Хаџића, архимандрита Илариона Руварца – рад Уроша 
Предића... 

 

5.3. Валоризација туристичких ресурса манастира Гргетег 

 

 О микролокацијском положају и доступности је већ било речи; повољни 
положај произилази из повезаности Гргетега и Фрушке горе са остатком регије. Поред 
повезаности манастира са старим регионалним путем Нови Сад – Београд, битно је и 
указати на повезаност и не велику удаљеност Гргетега од осталих фрушкогорских 
манастира. Сигнализација јасно упућује на локалитет манастира. 

 Уметничка вредност манастира је значајна, почев од више од пет векова 
ствараног и прикупљаног културног блага, све до духовног значаја које оно има за 
православне вернике. Поред живописа, манастир поседује бројне старине које се налазе у 
његовом поседу или су изложене ван манастира (у Музеју СПЦ). Већ је указано на 
духовну вредност коју имају мошти знаменитих личности сахрањених у манастиру. 

 Амбијент манастира ''ушушканог'' на Фрушкој гори је пријатан. Гргетег је 
окружен ливадама и шумама али и тишином, удаљен од било какве буке, што  значајно 
доприноси целокупном доживљају једног духовног споменика. Сам пут до манастира 
представља угодну вожњу питомим успонима и падовима Фрушке горе. 

 Туристичка атрактивност овог знамења је, у односу на потенцијал који 
поседује, недовољно искоришћена. Посетиоци су најчешће упућени верници и ђачке 
екскурзије а ређе културни туристи којима је манастир Гргетег примарна туристичка 
дестинација. Постоји пуно потенцијалних туриста којима би овај манастир био занимљива 
дестинација, било као верска било као културна. 

 У последњих неколико година, опремљеност и изграђеност простора су 
напредовали, у обнову и изградњу манастира се улаже. Локални пут до манастира је 
обновљен, изграђен паркинг, постављена основна расвета а у близини манастира урађена 
је каптажа извора. 

 Што се уклопљености у туристичко богатство тиче, манастир Гргетег је на 
задовољавајућем нивоу. Сви остали фрушкогорски манастири су лако доступни. Иако 
сваки од њих представља појединачну и специфичну туристичку дестинацију, они се 
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заједно могу повезати у један туристички производ. У близини манастира налазе се и 
Сремски Карловци, који одишу културним наслеђем. 

 

6. Манастир Велика Ремета 

 

''Тај наш рајски врт идеалан је за одмор и молитву... то је место 
где људи треба да се окупљају, а наша улога је и данас иста –  

да смо верски и културни центар саборовања, промишљања и дијалога.'' 
Игуман Стефан, старешина манастира Велика Ремета 

 

 На истоку Фрушке горе а северозападно од некадашњег Прњавора Велика Ремета, 
на пола километара од изворишта потока Шеловренца и извора Убавац, на 270 метара 
надморске висине, налази се један од најстаријих фрушкогорских манастира – Велика 
Ремета. Административно припада општини Ириг а краси га импозантни барокни звоник 
који је са својих 36,8 метара највиши у Срему. Име манастира потиче од грчке речи 
''еремита'' што значи испосник, калуђер. 

 

6.1. Културно-историјско наслеђе манастира Велика Ремета 

 

 Легенде кажу да је манастир основао краљ Драгутин, негде у првој половини XIV 
века. Поуздано се, међутим, не зна ни ко је подигао манастир ни у ком периоду али је, 
свакако, реч о здању које је веома старо, саграђено вероватно негде у XV веку.Први 
поуздани документи у којима се јасно спомиње манастир јесу турски, 1541. Године,  којим 
се уређују порески односи манастира Велика Ремета према властима а у каснијем турском 
попису из 1546. Се наводи и шта манастир поседује: 4 винограда, 4 ливаде, њиве и мезру 
Хашању. 

 И манастирска црква је веома стара, саграђена негде у XVI веку јер се у једном 
опису цркве из 1753. наводи да је била веома стара, зидана са крстообразном основом са 
две певничке и једном олтарском апсидом. Још се наводи да је цела била саграђена од 
цигала, па чак и под, и да је била осликана ''старим молерајем''. Претпоставља се да су 
фреске сликане 1568. године од када потиче књига писана руком инока Василија као и 
фреска св. Димитрија Мироточивог осликана на јужном спољашњем зиду. Од фреске је 
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данас мало остало мада се назире свети Димитрије који, у ратничком оделу, седи на 
престолу док му два анђела придржавају круну.28 

 

 

 

 Иако спаљен од Турака 1716. године али је он већ 1720. поново био активан. У 
годинама које су уследиле увећано је монашко братство (и до 30 чланова – 1739.), 
изграђен северни део конака (1723.) а касније и остали делови (1732-35.). У то време је 
подигнут и чувени звоник, рад немачких мајстора, највиши а, након звоника у манастиру 
Крушедол, и најстарији у Срему. Сви крупнији радови завршени су до краја XVIII века 
али је манастир у наредним вековима обнављан више пута: 1850, 1901, 1951, 1959 и 1982. 

 Други светски рат је донео нова разарања манастиру. Почеком рата у Велику 
Ремету улазе усташке јединице и ту остају до 1943. године. Када је комисија загребачког 
Музеја за умјетност и обрт 10. септембра 1941. пописивала имовину манастира како би је 
преместила у Загреб, пренела је тек 60 предмета; сва остала манастирска добра су била 
уништена или покрадена. Напуштајући манастир у пролеће 1943. усташе га спаљују. 
Највећа штета нанета је манастирској цркви, порушен је кубе, оштећени сводови, изгорео 
кров. Спаљен је и иконостас дубоке резбарије са иконама из XVII и XVIII века. И конаци 
су претрпели велика оштећења а покрадени покушство, стилски намештај из салона, 
трпезарије и намештај монашких келија. 

 Након рата, покрадене слике су враћене и сада се налазе у музеју СПЦ у Београду, 
у галерији Матице српске и у музеју манастира Крушедол. Године 1951. су извршени 
најнужнији рестаураторско-конзерваторски радови на конацима, црква привремено 

                                                           
28www.dvorci.info/manastiri/manastiri/remeta/info.php 

Слика 7. Манастирска црква 
извор:http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.r

s/spomenik.php?id=466 

Слика 8. Велика Ремета 
извор:http://www.vojvodinacafe.rs/forum/kulturn

a-bastina/manastiri-srbije-660/strana3.html 
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покривена 1959, док су реконструкција кубета, крова на цркви и рестаурација фрагмената 
живописа завршени 1982. године. 

 Уметничка вредност манастира огледа се у његовој архитектонској вредности али и 
у важним фрагментима српског фрескосликарства (оних који су успели да се очувају). 
Грађевину краси осам спратова најишег звоника у Срему који је подигнут без употребе 
металних прстенова или утега који би ојачали његову стабилност. На првом спрату 
звоника налази се капела посвећена св. Јовану Претечи, док се пети спрат (због великих 
прозорских отвора) користио као видиковац са кога се пружа јединствен поглед. Честе 
рестаурације и обимне преправке и доградње, као последица уништавања или пропадања, 
потпуно су измениле архитектонско решење првобитног комплекса. 

 Туристички и микролокацијски положај великореметског манастира је изузетно 
повољан јер се налази у непосредној близини манастира Гргетег и Крушедол, a на 4 
километара од старог пута Београд-Нови Сад. Лака приступачност, близина Сремских 
Карловаца,али и  Дунава и значајнијих саобраћајница условили су и повољан туристички 
положај и добру туристичку посећеност манастиру.29Близина великих духовних и 
културних центара Фрушке горе доприноси и доброј уклопљености овог комплекса у 
туристичко богатство. 

 Напорима старешине манастира и монаштва, 2012. године, комплекс је обогаћен и 
новим атрактивним и функционалним објектима. На површини од једног хектара око 
манастира изграђено је, са леве стране, етно-село са пет брвнара (где се може спремати 
храна, одмарати и уживати у летњиковцима) док је са десне стране изграђена реплика 
Витлејемске пећине и брдо Сион са капелом. Ту су и три испоснице како су некад 
изгледале. Лети је активна и ликовна школа – иконописачка радионица за младе, а 
недалеко је и извор Убавац, познат по води која ''крепи и бистри вид''. Према појединим 
изворима, манастир данас недељно посећује и до 3000 туриста, из разних крајева земље и 
из иностранства.30 

 

 

 

 

 

                                                           
29Ћирковић С. 2003: ''Споменици културе од изузетног значаја као туристичка вредност Србије'', Гласник 
Српског географског друштва, бр.2, 2003, стр. 82 
30http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:393397-Rajski-vrtovi-u-Manastiru-Velika-Remeta 
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7. Манастир Мала Ремета 

 

 Мала Ремета се налази на средњем делу Фрушке горе, на њеним јужним падинама, 
на око 250 метара надморске висине. Свакако најмањи, али по многима најлепши 
фрушкогорски манастир, смештен је на потезу између манастира Јазак и Бешеново на 
удаљености од по пар километара од обе светиње. Манастир уз који је настало и 
истоимено село, као манастирски прњавор, изграђен је у долинни малог потока док се 
само насеље налази мало више, на ивици лесне заравни. Село је саобраћајно добро 
повезано са суседним Јазаком, асфалтним путем и тврдим макадамом, према Црвеном 
чоту. 

 

 

 

 

 Као и код других манастира и историја манастира Мала Ремета мешавина је истине 
и легенде. Предање каже да је његов могући оснивач сремски краљ Драгутин Немањић 
који га је наводно током XIV века, као метох, поклонио манастиру Рачи на Дрини. Та 
прича се данас само сматра  легендом, али остаје чињеница да се о самом манастиру веома 
мало зна. Поуздани трагови иду тек од турског времена када га Турци 1546. године први 
пут спомињу у својим књигама под именом Реметица. Зна се, додуше доста несигурно, да 
је црква  у то доба била веома мала и да је изграђена од камена и да је врло брзо спаљена. 
Чини се да је 1679. године патријарх Арсеније Чарнојевић дозволио монасима манастира 
Рача да се населе у Малој Ремети, који су га и обновили и од тада се Мала Ремета води као 
метох Беочинског манастира.31 Тек се од 1739. почиње градити црква посвећена Покрову 
                                                           
31http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=656 

Слика 9.црква Покрова Пресвете Богородице 
извор: www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=106352530 

Слика 10. Мала Ремета 
извор: www.manastiri-

crkve.com/manastiri/manastir_
mala_remeta.htm 
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Пресвете Богородице и по извештају канонске визитације из 1753. Реметица је изграђена 
на темељима неке старије цркве а обновило га је братство манастира Рача у време сеобе. 
За саму грађевину је карактеристично потпуно одсуство барокног утицаја, тако да она 
представља чист пример традиционалне архитектуре.32 Црква никада није имала звоник а 
на самом улазу у манастирски комплекс налази се капелица св. Илије, коју су монахиње 
изградиле пре десетак година и која је у потпуности прекривена фрескама.  

 Цркву су сазидали домаћи мајстори Тодор и Никола а као ктитор наводи се Станко 
Милинковић.  Ово је један од ретких манастира чија црква није страдала у Другом 
светском рату па је задржао средњовековни изглед. Живопис је сликало више мајстора, 
међутим, данас се поуздано зна само за Јанка Халкозовића док су иконе других аутора 
далеко слабијег квалитета. Први радови на формирању данашњег иконостаса изведени су 
1757. год. Наредне године је подигнута и зграда манастирског конака. Недавно је 
откривено да комадић мошти који се чува у манастиру припада св. Ђорђу Кратовцу, 
србину из Кратова кога су Турци спалили јер није прихватио исламску веру.  Манастир је 
између два светска рата имао библиотеку са преко 300 књига. На жалост, већи део 
манастирског инвентара је страдао 1941.  

 

8. Манастир Ново Хопово 

 

 Смештен на благој падини јужних обронака Фрушке горе, на само неколико 
стотина метара од магистралног пута Рума – Нови Сад, лежи манастирски комплекс 
познат по својој монументалној архитектури, фреско-декорацији, културно-просветној и 
историјској улози. Манастир Ново Хопово има богато културно-историјско наслеђе које 
произилази из његове просветне улоге и богате историје пуне значајних личности и 
културних и политичких догађаја од ширег, националног значаја. 

 За оснивање манастира везује се свети владика Максим (Ђурађ Бранковић), будући 
да се у житију свете мајке Ангелине он наводи као оснивач овог манастира, у периоду 
1496-1502. На месту те старе цркве подигнут је нови храм, 1575-76. а као ктитори наводе 
се браћа Лацко и Марко Јовшић из Горњег Ковина. У XVI веку Ново Хопово представља 
најзначајнији просветни центар Срба са обе стране Дунава и Саве. Стефан Герлах је 
забележио да Срби у Београду немају школе, већ одлазе у Хопово где уче да пишу и 
читају. У њему је једно време било седиште епископа те се по њему сремска епархија 
називала Хоповском. У манастиру је постојала и монашка школа а у периоду 1757-60. у 
манастиру борави и Доситеј Обрадовић, где је и добио монашко име Доситеј. У XVII веку 
у Новом Хопову је присутна и развијена преписивачка делатност а посебне везе је, у том 
                                                           
32www.dvorci.info/manastiri/manastiri/mremeta/info.php 
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смислу, монаштво одржавало са Русијом и Светом гором. У XVIII веку у манастиру се 
отвара и сликарска школа (школа живописа) коју су водили утицајни руски сликари Јов 
Василијевич и Василије Романович, а касније Арсеније Зограф и Нил.33 

 

 

 

 Део културног наслеђа представља и сама црква посвећена св. Николи, о којој се 
говори као о најрепрезентативнијем храму своје епохе. Црква има триконхалну основу са 
куполом и пространом припратом док је фасада обрађена декорисана у духу моравског 
градитељства. На храму су присутне и појединости које указују на инвентивност мајстора 
новог доба.34 Црква је први пут осликана 1608. а претпоставља се да су аутори уметници 
који су осликавали манастире на Светој гори а који су као путујућа сликарска радионица, 
светогорске иконографске обрасце пренели на север, до Фрушке горе. Иконе на 
иконостасу радио је наш најзначајнији барокни сликар, Теодор Крачун, године 1770. 
Ратним разарањем је, од некадашње 61 иконе, уништено њих 42. Сам иконостас, дело 
Паула и Антона Разнера, био је веома уметнички вредан, тим пре што је цео био позлаћен. 
Манастирски комплекс је имао звоник који је зидао петроварадински мајстор Венцл Новак 
(а довршио га Фацел Николаус) а у њему се, на висини првог спрата, налазила капелица. 
Тај, стари, звоник је срушен у току Другог светског рата а тек је 1998. године изграђен 
нови који је у знатној мери вратио некадашњи сјај овом манастиру. 

 Ново Хопово негује култ светог ратника Теодора Тирона и, управо, његове мошти, 
које се чувају у кивоту, представљају највеће богатство манастира. Мошти чувеног светог 
ратника донете су у манастир још 1555. год. и тиме се Новом Хопову, већ тада, осигурао 
посебан статус и значај међу фрушкогорским манастирима. Свете кости су више пута, 
кроз векове, напуштале манастир, последњи пут 1943. како би се сачувале од партизана 
који су уништили све што су затекли у цркви. У Ново Хопово су враћене тек 1984. где и 

                                                           
33http://pravoslavlje.spc.rs/broj/941/tekst/sedamnaest-vekova-svetog-teodora-tirona/print/lat 
34http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=657 

Слика 11. Ново Хопово 
извор: 

http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/s
pomenik.php?id=657 

Слика 12. Ново Хопово 
извор: Жељка Вукашин, 2009. 
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данас почивају и манастиру доводе многобројне посетиоце и вернике који долазе како би 
се поклонили чудотворним моштима. 

 Повољан положај Новог Хопова чини га најприступачнијим фрушкогорским 
манастиром. Овај комплекс има веома високу општу туристичку вредност и представља 
локацију од националног и међународног значаја, са најповољнијим могућностима 
туристичког активирања. Новија истраживања показују да је по посећености, заједно са 
Гргетегом и Великом Реметом, одмах иза манастира Крушедол.35 

 

9. Манастир Старо Хопово 

 

 Смештен у источном делу Фрушке горе, на територији општине Ириг, манастир 
Старо Хопово удаљен је 24 километара од Новог Сада и 5 км од самог Ирига. Подигнут је 
на малој заравни, окруженој шумом, на 2,5 километара источно од манастира Ново 
Хопово и магистралног пута Рума – Нови Сада а до њега се, осим асфалтног пута, може 
доћи и прелепом шумском стазом која води од Новог Хопова. Манастир лежи у долини 
изворишних кракова потока Јеленца и недалеко од Липовог потока. 

 

 

 

 Оснивање манастира легенде приписују деспоту Ђорђу Бранковићу, потоњем 
владики Максиму, а његов настанак везују за крај XV века. Ипак, поузадни извори 
спомињу Старо Хопово 1546. год. у турском попису Срема. Првобитна манастирска црква 
посвећена св. Николи, крхке дрвене грађе потпуно је разрушена у земљотресу 1751. 
                                                           
35Видић Н. 2007: ''Специфичне туристичке вредности Фрушке горе и њихово функционално активирање'', 
Српско географско друштво, Београд 

Слика 13. Црква светог Пантелејмона 
извор:www.travel.rs/sr/kultura/manastiri/man

astir-staro-hopovo 

Слика 14. Старо Хопово у обнови 
извор:www.poklonik.com/sr/?page_id=784 
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ауместо ње је, наредне године, саграђена нова, посвећена св. Пантелејмону. У опису 
фрушкогорских манастира из 1753. год.  Старо Хопово се спомиње као метох манастира 
Ново Хопово. 

 Данашња манастирска црква је мала једнобродна грађевина зидана каменом и 
опеком, са централном апсидом. У унутрашњости цркве јасно се издвајају три целине: 
припрата, наос и олтар. Засведена је полуобличастим сводом, а над наосом је подигнуто 
велико кубе, чија је фасада и постоље украшена низом слепих аркада.36 Што се тиче 
резбарских радова, црква манастира Старо Хопово имала је један од најлепших, стилски 
најчистијих и најизразитијих иконостаса. Његова орнаментика је богата, китњаста, 
немирних линија, сва у чистој позлати. Црква и иконостас из XVIII века су оштећени у 
Другом светском рату, а сачувано је двадесет осам икона. Сликарски радови су из 
различитих периода, а познато је да су престоне иконе рад Јанка Халкозовића.37 Све 
иконе, сем престоних, се од 1952. Чувају у Покрајинском заводу за заштиту споменика 
културе, где су и конзервиране. Све до земљотреса 1751. год. у Старом Хопову су чуване 
мошти ратника Теодора Тирона које су, након страдања старе цркве, премештене у Ново 
Хопово. 

 Само сто метара од манастира, узводно потоком, налази се озидани извор питке 
воде, а неких 40 метара низводно и један од ретких фрушкогорских минералних извора.До 
пре само неколико година ова светиња је била запуштена, делимично разрушена, тешко 
приступачна и ретко посећивана. Обимни радови су извршени 2006. када је потпуно 
ревитализована манастирска црква која је данас обновљена споља и изнутра, живописана. 
Завршени су радови на дренажи и стазама око цркве, обновљен конак а манастир је добио 
и камени звоник који се издиже поред цркве и данас је први на видику, када се вијугавим 
путем кроз шуму прилази овој древној светињи. Манастир је добио струју и телефон као и 
паркинг за посетиоце тако да је за само неколико година постао далеко посећенија и 
атрактивнија дестинација а са изградњом инфраструктуре и приступачнија. 

 

10. Манастир Шишатовац 

 

 Манастир Шишатовац се налази на јужним падинама западног дела Фрушке горе, 
на 205 метара надморске висине, у близини истоименог места и извора поточића Ремете. 
До Шишатовца се може доћи из Сремске Митровице преко Лежимира, од кога је манастир 
удаљен 2 километра а из правца Новог Сада поред Беочина па преко Сусека, Луга и 
Свилоша. Манастир је чувен по томе што се у XIX веку сматрао стециштем најзначајније 

                                                           
36http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=658 
37http://pzzzsk.rs/fruskogorski-manastiri/manastir-staro-hopovo.html 
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српске интелигенције, захваљујући архимандриту Лукијану Мушицком који је у 
манастиру дочекао Вука Караџића, Петра Ивановића Кепена, Јакова Герчића...38 

 Манастир су основали жички игуман Теофил и његови монаси који су, бежећи од 
Турака, у Срему нашли малу цркву посвећену св. Николи. На њеном месту 1520. подижу 
нову цркву, посвећену Рођењу пресвете Богородице. Манастир је заслужан за неговање 
култа св. Стевана Штиљановића, чије су мошти у Шишатовац пренете из Шиклоша, 1543. 
год. Управо због тога, манастир је током XVI и XVII века био изузетно посећиван и 
поштован. Опат Бонини описује своје утиске о Шишатовцу приликом посете 1702. год: 
''Манастир је један од већих у Срему... поседује добро и плодно земљиште, како међу 
брдима, тако и у речној долини, имају и прелепе винограде. С леве стране испод 
манастира налази се дивна чесма, где извире веома свежа и здрава вода. Манастир је 
окружен искључиво стаблима разноврсног воћа. У његовој лепоти се може уживати само 
изблиза јер је заклоњен.''39 

 

 

  

 Данашња манастирска црква, саграђена 1758-78., својом монументалношћу 
одудара од осталих фрушкогорских храмова. У њеној архитектури доминира утицај 
барока, док њени прозори изграђени у готском стилу представљају једини пример такве 
градње на Фрушкој гори. У барокном стилу је изграђена и капела св. Петра и Павла, 1750. 
Што се конака тиче, коначни изглед су добили почетком XIX века (обновљени након 
пожара 1849.). Цркву је осликао Григорије Давидовић 1793. а наредне године је сликао 
иконостас. 

 Манастир је имао и богату библиотеку, чувену по старим рукописаним али и 
штампаним књигама: ткз. Шишатовачки апостол, писан 1324. у граду Ждрелу код Пећи; 

                                                           
38www.uns.ac.rs/sr/izleti/manastiri/sisatovac.htm 
39 http://360.virtualnigrad.com/manastiri.php?a=sisatovac 

Слика 15. Манастир Шишатовац 
извор:http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spo

menik.php?id=675 

Слика 16. Манастир Шишатовац 
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nastir_Šišatovac 
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јеванђеље са минијатурама из XVI века; минеј из 1566.; архијерејски службеник, писан 
1616... и бројна друга дела од изузетног духовног значаја. Шишатовачка ризница је 
поседовала неколико скупоцених крстова (истиче се ручни крст искован 1598.), бакрорез 
са ликом Стевана Штиљановића израђен у Бечу 1763. и још један са његовим ликом из 
1756. У Музеју СПЦ у Београду чува се антиминс патријарха Арсенија IV из 1743. године 
и крст епископа Викентија Поповића из 1779. украшен сребром и златом, који су некад 
красили ризницу манастира. 

 Пуно знаменитих интелектуалаца прве половине XIX века, боравило је у 
Шишатовцу. Тамо је Вук Караџић водио Филипа Вишњића, 1815. како би записивао 
његове песме, а порту манастира, цркву и извор Свете Анастасије походили су и Доситеј 
Обрадовић, Павле Шафарик, многи учени Чеси, Словаци а забележено је да се отац 
Николе Тесле Милутин излечио од колере манастирском водом. У манастиру се 
лековитом водом, у младости, лечио и Никола Тесла од исте болести због чега је Теслина 
научна фондација из Филаделфије предложила изградњу реплике његове родне куће, 
цркве из Смиљана и Теслиног торња у оквиру манастирског комплекса.40 

 Манастир је у току Другог светског рата скоро потпуно срушен, скромна обнова 
започета почетком седамдесетих година прошлог века, да би тек пре пар година комплекс 
био потпуно обновљен. Обнова цркве је завршена док се иконостас овог лета уређује. 
Епархија сремска има намеру да од овог комплекса направи духовни православни центар, 
када се буде решило питање имовинско-правних односа у вези манастирских поседа. 

 

11. Манастир Петковица 

 

 Комплекс манастира Петковица, и у њему црква посвећена светој Петки, налази се 
између села Дивош и Шишатовац, на југозападу Фрушке горе, на 190 метара надморске 
висине. Удаљен три километара од насеља Шишатовац, овај манастир издваја посебна 
очуваност изворног стања. 

 Према усменом предању, цркву је подигла удовица Стефана Штиљановића, 
деспотица Јелена, почетком XVI века и ту као монахиња провела своје последње дане. У 
писаним изворима, црква се помиње 1566-67. Шишатовачки метох постала је још од 1741. 
а до данас је задржала првобитни изглед, осим што је дрвени звоник замењен зиданим, 
негде у другој половини XVIII века. 

                                                           
40http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:434469-Kopija-Tesline-kuce-na-Fruskoj-gori 
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 ''Пореклом основних облика, блиска је црквама моравске групе, а архитектонски 
елементи указују да је рађена по угледу на Лазарицу. Оно што је чини посебном али је 
особеном чине споља четворостране апсиде, постоље куполе засечено на угловима тако да 
образује осмоугаоник, три нише на јужној фасади обликоване са посувраћеним луком и 
асиметричан положај прозора''.41 Посебно необично решење јесте конструкција три нише 
изведена у форми арапског лука. 

 Црква је осликана 1588. трудом монаха Акакија. Изведена је сложена декорација 
која обухвата одабране сцене из циклуса Великих празника, Страдања, Христових 
посмртних јављања, по две сцене из циклуса арханђела и Богородице, царски Деизис 
уклопљен у програм проскомидије, лик св. Георгија Новог Кратовца. У стилском погледу, 
у иконографији се разликују три сликарска рукописа. Својим несумњивим ликовним 
вредностима живопис припада оном уметничком току који се ослања на штампане 
предлошке.42 

 У Другом светском рату црква је знатно страдала, а тада је уништен и иконостас 
ктитора Миленка Вучковића из 1735., од кога је сачуван само велики резбарени крст 
(налази се у цркви Светог Стефана у Сремској Митровици). После рата су обављени 
рестаураторски радови и том приликом су откривене нове површине фресака које су биле 
раније прекречене.  

 Опсежни конзерваторско-рестаураторски радови спроведени су у периоду 2002-
2005. До тада је манастир био запуштен, али је напорима мајке Антонине удахнут нови 
живот овој светињи: манастир је добио нови конак, уведена је струја а војска је 
асфалтирала пут од Шишатовца до манастира. Саграђени су интерни водовод и 
летњиковац за госте, а обновљен је и иконостас који су 1588. осликала тројица жичких 

                                                           
41http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=674 
42http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=674 
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монаха и сматра се једном од највреднијих фрушкогорских светиња. Уређен је сликарски 
атеље и атеље за вез, где се везу уче девојке из околних насеља. 

 

12. Манастир Раковац 

 

 Ово манастирско здање, смештено на северним обронцима Фрушке горе, налази се 
свега 3 километара од пута Нови Сад – Беочин уз Раковачки поток, на надморској висини 
од 175 метара. Удаљен само 10 километара од Новог Сада, овај комплекс је у XVIII веку 
био значајан и као преписивачки центар. Данас манастирски комплекс чине црква 
посвећена св. Козми и Дамјану и зграде конака. 

 

 

 

 Настанак и овог манастира везује се, бар посредно, за сремске Бранковиће. Према 
легенди, Раковац је подигао војвода Рака Милошевић, коморник деспота Јована 
Бранковића, из покајања јер је на том месту устрелио јелена, који симболизује монашку 
самоћу и чистоту.43 На зиду припрате урезан је запис из 1533. а први званични документ 
који сведочи о постојању овог здања је турски попис Срема, 1546. зграда цркве је више 
пута паљена од стране Турака и обнављана. Реч је о скромној једнобродној црквици, 
зиданој од тесаног квадара, са улазним вратима на јужној страни и криптом испод 
припрате и наоса. Године 1753. дозидан је високи звоник квадратног пресека са 
засвођеном криптом испод приземља и малом капелом, посвећеном св. Николи.44 У 
архитектонском смислу, манастир Раковац је, уз Крушедол и Велику Ремету, један од 
првих фрушкогорских манастира код кога је изглед цркве усклађиван изгледу барокног 

                                                           
43www.sluzba.vojvodina.gov.rs/SEKRETARIJATI-V/web-APV-cinjenice/web-manastiri/RAKOVAC.htm 
44 http://www.virtualnigrad.com/Fruskogorski_manastir_Rakovac-158-13996 

Слика 19. Црква посвећена сб. Козми и Дамјану 
извор:www.travel.rs/sr/kultura/manastiri/manastir-

rakovac 

Слика 20.Манастирска црква 
извор:http://en.paperblog.com/a-few-

monasteries-of-fruska-gora-mountains-
586058/ 
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звоника. Манастирски конаци су са три стране окруживали цркву док се на источној 
страни налазио високи заштитни зид. 

 Од старих икона мало тога се очувало. Назиру се лик Христа Пантократора у 
кубету, сцена небеске литургије и стојеће фигуре пророка у тамбуру кубета. Најзначајнији 
сликарски рад манастира Раковац чиниле су фреске у трпезарији, девет великих 
композиција које је 1768. израдио Амвросије Јанковић у стилу барока са пуно религиозног 
осећаја и доброг познавања старе иконографије. Данас се те композиције, уништене у 
Другом светском рату, могу видети само на фотографијама. Гробљанска капела 
(посвећена Богородици), саграђена 1751. год. чува иконостас који су сликали Јанко 
Халкозовић и Васа Остојић.45 

 Манастир је имао и значајан културни живот. У њему је извршен препис 
Душановог законика, 1700. А 1714. год. је од стране монаха Максима написан чувени 
Раковачки рукописни србљак, у коме су садржане све похвалне песме српским владарима 
– светитељима. За манастир је израђен бакрорез под именом Христос Евхаристија а 1749. 
Изрезбарене и осликане певнице. У Раковац је донето доста старих књига из Русије које су 
се на том месту коричиле и поправљале. У зиду капеле манастира похрањене су мошти 
архијереја и митрополита београдско-карловачког Вићентија Јовановића. 

 Током Другог светског рата, манастир је претрпео највећа оштећења. Тада је 
настрадао и високи барокни звоник и иконостас а од 56 икона сачуване су само три (са 
представама пророка Јеремије, Сретења и Крштења). Систематска истраживања, 
реконструкција и конзервација целине започета су 1953. У циљу враћања првобитног 
изгледа манастирског комплекса, с тим што су конаци обнављани тек 2003. од 2007. год. у 
манастиру се поново чува Чудотворна икона Богородице Одигитрије. 

 С обзиром на добар микролокацијски положај и близину Новог Сада, манастир има 
задовољавајући гео-туристички положај. Квалитету понуде овог комплекса доприноси и 
пријатни амбијент, зеленило борова, смрека и кедрова али и винограда који се сматрају 
најбољим и најблагороднијим у читавом региону. Није случајно Прокопије Болић, 
архимандрит манастира Раковац и велики познавалац вина, још 1816. год.у свом 
виноградарском приручнику ''Совершен виноделац'' издвојио Раковац као ''кров свих брда 
виноградарских у Фрушкој''. 

 

 

 

                                                           
45 http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=648 
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13. Манастир Врдник 

 

 Једна од најзначајнијих светиња, позната још и као Мала или Сремска Раваница, 
смештена на јужним обронцима планине, једина је од фрушкогорских манастира која се 
налази у самом насељеном месту. У склопу истоименог насеља налази се и позната Бања 
Врдник, на 240 метара надморске висине, а повољном туристичком положају доприносе и 
близина Врдничке Куле, близина манастира Јазак (непуних 5 километара) и чувеног 
''Перковог салаша'' али и повољна саобраћајна инфраструктура. Манастир се налази 
десетак километара од магистралног пута М-21 (Нови Сад – Рума), од Београда 80 
километара, 24 километара од Новог Сада а 20 од Руме.  

 Манастирски комплекс данас чине црква посвећена Вазнесењу Господњем, три 
крила конака (које многи сматрају најлепшим на Фрушкој гори) и оградни зид са источне 
стране где се налази и улаз у манастирску порту. Манастир је женски а његова слава 
Видовдан. Познат је по томе што негује и слави култ светог кнеза Лазара, чије су мошти 
неколико векова почивале у њему, док се данас део њих налази у овом храму. 

 

 

 

 Као у случају већине фрушкогорских манастира, не зна се поуздано кад је Врдник 
основан и по чијој жељи. И он се први пут спомиње у турском попису из 1566. године а 
верује се да је саграђен крајем XV и почетком XVI века. Славна историја овог здања 
започиње оног тренутка када монаси, избегли из Раванице, 1697. године у Врдник доносе 
мошти кнеза Лазара, од када манастир називају и Раваницом. Преношење светих костију 
значило је велики број ходочасника па је била неминовна изградња новог, већег, храма 
који је довршен 1811. (пар година касније стара црква је срушена). Нова црква је 
једнобродна грађевина великих димензија са несразмерно малим кубетом, правоугаоним 
певничкм просторима и полукружном апсидом. Грађена је у класицистичком стилу, и 

Слика 21. Манастирски комплекс Врдник 
извор:http://vojvodinaonline.com/sta-videti-i-

raditi/manastir-vrdnik-vrdnik/?lang=SR 

Слика 22. Црква Вазнесења 
Господњег манастира Врдник 
извор:Жељка Вукашин, 2009. 
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врло је простране и светле унутрашњости. У комплексу се издваја и троспратни барокни 
звоник, подигнут 1832. а конаци, сазидани у првој половини XVIII века, преправљани су 
све до почетка XIX века. У северном крилу манастирског конака налази се капела 
посвећена Светом Сави и Светог цара Константина и царице Јелене на извору.46 
Иконостас нове цркве, певнице, налоњ и тронове је резао карловачки дубрезац Марко 
Вујатовић (1809-14.) а позлатио их Петар Чортановић. Димитрије Аврамовић је 1852-53. 
осликао иконостас и живопис а на плафону су били осликани портрети српских владара. 
На жалост, у Првом и Другом светском рату све те слике су уништене. 

 Манастирска ризница је чувала изузетне драгоцености: хаљину кнеза Лазара, 
покров од црвене свиле за лице кнеза Лазара, на коме је монахиња Јефимија 1399. године 
извезла златном жицом Похвалу кнезу Лазару, свилени надбедреник везен златом и 
свилом из XV века, бакрорез Захарија Орфелина из 1773. са ликом кнеза Лазара, бакрорез 
из 1764. са ликом св. Ђорђа, богато украшен златни крст, дар Александра Обреновића 
(поводом 500 година од косовског боја). Данас, највеће духовно богатство манастира чини 
део кнежевих моштију, изложених испред иконостаса, у стакленој посуди уграђеној у 
кивот. Кивот, који се данас може видети у манастиру Врдник, дар је Обрада Футожанина, 
сачињен 1757. од дрвета, позлаћен на шест стубова, са круном и двоглавим орлом на врху 
и ликом кнеза Лазара. Од кнежеве хаљине, данас се у манастиру чува само један њен део. 
Испред иконостаса леже и мошти свете великомученице Анастасије (III век), светиње са 
Христовог гроба као и део моштију св. Теодора Тирона. 

 Обзиром да има изузетан гео-туристички положај, одличну уклопљеност у 
туристичко богатство, богато историјско-културно и духовно богатство и добру 
изграђеност простора (Табела 1.), манастир Врдник има врло добар квалитет и, у 
туристичком смислу, шири регионални и национални значај. У том смислу, он представља 
пример како се једно културно добро може активирати као значајан туристички локалитет 
на коме се преплићу елементи културног, верског, бањског и рекреативног туризма. 

 

14. Манастир Беочин 

 

 Ушушкан између два брега обрасла шумом, поред Козарског потока, на северним 
падинама Фрушке горе а на само 17 километара од Новог Сада налази се један од 
најпосећенијих фрушкогорских манастира. Будући да кроз насеље Беочин пролази 
регионални пут Р107 од Новог Сада до границе са Хрватском код Илока, манастир Беочин 
има изузетно повољан туристички положај (манастир је на неколико километара од 
скретања са регионалног пута код истоименог насеља). Манастир је чувен јер се у његовој 
                                                           
46http://www.poklonik.com/ 
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цркви (посвећеној Вазнесењу Христовом) налази чудотворна икона Мајке Божије као и 
мошти св. Владике Варнаве Настића, најмлађег српског светитеља. 

 Манастир Беочин се, са својом дрвеном црквом, први пут спомиње 1566. године, 
мада се не зна поуздано ко га је и када основао. У аустријско-турским ратовима крајем 
XVII века, манастир је тешко страдао и остаје напуштен. Благословом патријарха 
Арсенија III, монаси манастира Рача га обнављају 1697. године.Манастирски комплекс 
данашњи изглед стиче рестаурацијом 1893. године и представља мешавину стилова, од 
готике до неокласицизма. Неке од знаменитости историјско-културне баштине овог 
манастира су: 

- Живопис из 1753. је радио Јанко Халкозовић а неке од фресака сликали Крачун и 
Бачевић (од живописа Ј. Халкозовића сачувана је само сцена Успења Богородице 
на северном зиду); 

- Иконостас украшен дуборезом дело је већ наведених аутора; 
- Године 1905. сазидана је гробљанска капела у манастирском парку, по пројекту 

чувеног архитекте Владимира Николића; 
- Од сачуваних старина највреднија је везена завеса за царске двери с краја XIV века; 

позлаћени крст из 1625.; један сребрни кивот за чување освећеног хлеба, који је 
радио „грешни Дмитар“, златар из Липова 1550. године; јеванђеље из XVII века и 
три иконе Богородице из XVI и XVII века (реликвије се чувају у Музеју СПЦ). 

 
 
 
 

 Што се знаменитих личности тиче, из манастира Фенек су пренете мошти св. 
Стефана Првовенчаног у манастир Беочин 1815. год. (додуше, на кратко); у непосредној 
близини цркве, на северној страни, сахрањен је познати песник, Јован Грчић Миленко. 

 Занимљиво је, а са туристичког аспекта атрактивно, што се са јужне стране 
манастира налази велики парк који су француски баштовани, који су одржавали Версајски 

Слика 23.Прилаз манастиру Беочин 
извор:http://panacomp.net/srbija?mesto=

srbija_manastir%20beocin 

Слика 24.Манастир Беочин  
извор:www.manastirbeocin.org/multimedi

ja/foto-galerija 



Антропогене вредности Националног парка Фрушка гора 
 

48 | с т р .  
 

парк, засадили пре 150 година. Тако се у манастирском врту нашла мала копија Версајског 
парка са прелепом фонтаном и базеном у средини, изграђене стазе са ниским зимзеленим 
растињем и засађено много врста украсног шибља, ретког цвећа и дрвећа. 

 

15. Манастир Јазак 

 

 Манастир Јазак се налази на око 5 километара од Врдника, на јужним обронцима 
Фрушке горе, на потезу познатом као Градац, на 210 метара надморске висине. На пола 
сата хода северно од овог манастира налазе се остаци старог манастира Јазак, подигнутог 
негде крајем XV века. Данашњи манастирски комплекс чине црква св. Тројице са три 
стране окружена конацима и високи зид који затвара порту манастира. Овај манастир је 
најмлађи а, истовремено, се сматра и најлепшим архитектонским спомеником на Фрушкој 
гори. 

 

 

 

 Изградња манастира почиње 1736. године а 1758. Митрополит Павле Ненадовић 
освештава нову цркву у коју је пренет инвентар из старог манастира Јазак. У новој цркви 
је рађен иконостас (1759-69.) са 58 икона које су дело највећег сликара са почетка 
барокног периода Димитрија Бачевића. Иконостас Јазака, рађен у барокном стилу, 
представља спој традиционалног касно-византијског сликарства и утицаја са запада. На 
централној икони представљена св. Тројица, док горња три реда приказују ликове 12 

Слика 25.Црква св. Тројице у Јазаку 
извор:www.uns.ac.rs/sr/izleti/manastiri

/jazak.htm 

Слика 26.Манастир Јазак 
извор:www.panoramio.com/photo/36454995 
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пророка, Христов живот у 12 слика и 12 апостола. У доњем реду су престоне иконе цара 
Уроша, Пресвете Богородице, Исуса Христа и Свете Тројице. 

 Манастирска црква је у облику тролиста са куполом изнад централног дела и 
високим барокним звоником на западном прочељу, који је цркви додат 1803. Из начина на 
који је црква зидана, мешањем слојева малтера, опеке и камена и низом слепих аркада које 
опасују храм, види се утицај моравске градитељске школе. Високи троспратни 
монументални својом барокном концепцијом представља јединствени контраст српској 
средњовековној архитектури.47 Лепота црквене фасаде је уочљива на први поглед. Зидана 
је наизменичном употребом црвене цигле и белог камена а неуобичајено декорисана 
исламским декоративним грађевинским елементима (на малим прозорима горњег дела 
фасаде). Унутрашње зидове цркве осликао је Павле Чортановић, тек 1899. 

 Манастир Јазак негује култ светог цара Уроша, сина цара Душана, чије  мошти 
почивају у овом фрушкогорском манастиру. Мошти светитеља су из манастира Судикове 
код Неродимља на Лиму пренете у стари манастир Јазак 1705. одакле су, двадесетак 
година касније, пренете у Врдник па у Крушедол. На крају су враћене у (тада нови) 
манастир Јазак где ће остати до Другог светског рата.48 

 Уочи Другог светског рата, Јазак је спадао у богатије храмове, са водоводом, 
канализацијом, централним грејањем. Током рата је, међутим, тешко страдао а окупатор 
је, трагајући за скривеним вредностима, оскрнавио и ћивот са моштима светитеља. 
Сакупљене кости су пренете у Београд да би 22. септембра 2001. биле враћене у манастир 
Јазак. У поду цркве сахрањен је Мијат Јанковић, велики ктитор овог манастира а испод 
иконе Пресвете Богородице коју је насликао Теодор Крачун 1770. год. налазе се мошти 
Анастасије Римљанке, које је кнез Лазар добио приликом посете Светој Гори. 

 Недалеко од манастира Јазак налази се истоимена етно кућа, стара преко 300 
година. Грађена од камена и набоја, представља пример сеоског градитељства из XVIII 
века. У кући се налази стална поставка експоната из друге половине XIX века, урађена по 
основним музеолошким принципима. Качара етно куће користи се као позорница на којој 
се одвија културно-уметнички живот: књижевни сусрети, ликовна колонија, промоција 
органске хране, туристичке манифестацје, разне радионице (израда сремске народне 
ношње), школа у природи и сличне манифестације.49 

 

 

 

                                                           
47http://www.panacomp.net/ 
48http://www.dvorci.info/ 
49 www.etnokucajazak.com/ 
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16. Манастир Кувеждин 

 

 Смештен на југозападном делу Фрушке горе, на око 150 метара надморске висине, 
манастир Кувеждин је чувен по значајној улози у ширењу култа првих српских светитеља 
– св. Симеона (Стефана Немање) и св. Саве, а у њему је и спевана светосавска химна. 
Налази се у долини Јарошког потока, на око километар северно од насеља Дивош а пар 
километара западно од манастира Петковица. Манастир је са три стране окружен шумама 
док га од Дивоша (јужно од комплекса) деле манастирске баште. 

 У усменом предању, 1520. се наводи као година оснивања манастира као и то да је 
саграђен по жељи последњег српског деспота Стефана Штиљановића. Ипак, и ова 
православна светиња се први пут спомиње у турским књигама 1566-69. У XVII веку у 
манастиру уточиште налазе монаси манастира Винче и Сланци, који су са собом донели 
бројне драгоцености и рукописе. Прва половина XIX века донела је промене изгледу 
манастирског комплекса.  

 

 

 

 Изграђен је троспратни барокни звоник (1803.) и тространи конаци, започети 1810. 
године, са одликама класицистичке архитектуре. Стара манастирска црква је замењена 
новом (1816.) која је била потпуно под барокним утицајима. Црква је живописана 1853. са 
сценама из живота св. Саве и св. Симеона, дела Павла Симића који је осликао и иконостас 
са 46 икона (од којих је сачувано 20). Барокна капела на манастирском гробљу, смештена 
на узвишењу јужно од манастира (посвећена Вазнесењу Господњем), подигнута је 1788. 
године. Друга капела, посвећена Покрову Пресвете Богородице, налазила се у конаку, 
јужно од цркве. Манастир је својевремено био изузетно богат и велелепан па је, поред 

Слика 27.Манастир Кувеждин са црквом 
извор:http://fgmanastiri.xtreemhost.com/galer

ija.html 

Слика 28. Манастир Кувеждин 
извор:http://fgmanastiri.xtreemhost.com/galerija.

html 
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великих поседа и имања, имао и два метоха, манастире Дившу и Петковицу.50 На 
литографији М. Троха из 1841. манастир, окружен парком и дубоким зеленилом, изгледа 
као богати, класицистички дворац из кога извире узвишена мирноћа и спокој који ту 
влада. 

 Богатство манастира, поред поседа, мерило се и богатством ризнице у којој су се, 
од старина и драгоцености, чувале: путир од чистог сребра, унутра позлаћеног, са 
староруским натписом (израђен 1559.), златне кашике за причест из времена витезова, 
бакрорез Захарија Орфелина из 1772., петохлебница (из 1758).51 Манастирска библиотека 
је имала више од 500 дела а било је и 19 србуља, 15 писаних и 4 штампане. 

 Тридесетих година прошлог века, Кувеждин се поново уздиже као један од 
највећих манастира по броју монахиња (преко 50). О његовом угледу, у то време, сведочи 
и то да је 1938. Његов метох постао и манастир Ваведење у Београду. У Другом светском 
рату је тешко страдао, манастир је разорен а ризница опљачкана, тако да се очувала само 
манастирска капела у коју су смештени делови иконостаса. И нова, комунистичка власт 
није марила за разрушени манастир већ му одузима огромно имање а квалитетном циглом 
са његових рушевина зида домове културе у оближњим селима. 

 Обнова манастирског комплекса почела је 1997., а након вишегодишњих улагања, 
манастир је потпуно обновљен 2012. године; реновирани су конаци, улазна капија, црква 
као и један од ретких иконостаса које је било могуће обновити а завршени су и 
конзерваторско-рестаураторски радови на зидној декорацији цркве Светог Саве манастира 
Кувежин. Између осталог, асфалтиран је прилазни пут манастиру и изграђен паркинг чиме 
је олакшана његова доступност бројним посетиоцима и верницима. 

 

17. Манастир Дивша (Ђипша) 

 

 Овај фрушкогорски манастир смештен је иа југозападним обронцима Фрушке горе, 
у благом удубљењу између села Визића и Дивоша, у ненасељеној и прелепој шумовитој 
долини близу Кувеждина, на 150 метара надморске висине.  До њега се долази путем 
Лежимир – Визић на коме, усред густе шуме, стоји ознака за скретање лево. Године 1990. 
проглашен је Спомеником културе од изузетног значаја Републике Србије. Комплекс чине 
манастирска црква посвећена Светом Николи и спратни конак северно од ње. Од 1980. 
године манастир је поново активан, женски, и о њему се стара пет монахиња. 

                                                           
50 www.dvorci.info/manastiri/manastiri/kuvezdin/info.php 
51http://www.uns.ac.rs/sr/izleti/manastiri/kuvezdin.htm 
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 Дивша је, према предању, задужбина последњег српског деспота у Угарској, Јована 
Бранковића, чијом је смрћу 1503. године ова династија угашена. Иако легенде његов 
настанак везују за крај XV века, први историјски подаци о манастиру потичу из друге 
половине XVI века. Турски записи га спомињу у попису из 1566. 

 

 

 

 Историчари наводе да је манастир стално пратила немаштина, тако да су 
забележени и периоди када у њему нико није живео. Шта више, о њему у XVII веку нема 
података. У извештају начињеном  при премеравању фрушкогорских манастира 1702. 
године, опат Бонини наводи да ''у њему има неколико калуђера који поново граде 
манастир и цркву''. У акту аустријског цара Јосифа I из 1706, Дивша је забележена као 
метох богатијег манастира Кувеждина и остаће у његовој сенци све до 1923. године, када 
је проглашен самосталним манастиром. Додуше, манастир Дивша је успевао да у 
међувремену, али на кратко, поврати самосталност у више наврата (нпр. 1738. манастир 
добија неопходне богослужбене књиге тако да се и његова активност у том периоду 
значно побољшала).За изглед и изградњу манастира значајнији су следећи догађаји из 
XVIII и XIX века: 

- Ктиторством Новосађанина Петра Јовановића 1743. год. поправљени су 
манастирска црква и зграда конака јужно од ње; 

- Иконостас резао непознати ''пилтоар'' из Новог Сада 1751, а његово осликавање 
1754. завршава Теодор Стефанов Гологлавац (данас оцењен као стваралац 
осредњих уметничких квалитета); 

- Обимна обнова дившанске цркве и изградња манастирског конака  и звоника са 
капелом су забележене у периоду 1762-66. заслугом сналажљивог и вредног 
монаха, пустињака Матеја, који је између осталог у веома кратком времену 
искрчио околну шуму и засадио воћњак  од 2.500 воћки; 

Слика 29.Манастир Дивша 
извор:www.poklonik.com/sr/?page_id=704 

Слика 30.Дивша с предње стране 
извор:www.vojvodinacafe.rs/forum/kulturna
-bastina/manastiri-srbije-660/strana3.html 
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- Цркви је поново мењан изглед 1822. године.52 

 Из описа фрушкогорских манастира из 1753. види се да је манастирска црква, 
''древнаја, каменом и циглом созидата'', већ тада била веома стара, крстообразног облика 
са полигоналним апсидама и декоративним кубетом. На гравири из 1772., која је рад 
Захарија Орфелина, приказан је манастир Кувеждин док је у горњем левом углу уцртана 
Дивша, веома скромна грађевина са звоником, осмоугаоном куполом и неколико великих 
прозора. Обновом 1822. манастирска црква значајно мења изглед и од тада се састоји из 
два дела и то првобитне цркве и касније дозидане припрате и звоника. Данашњи изглед 
цркве је последица честих преправки. Саграђена у духу традиционалне српске 
архитектуре, она ни по чему не представља репрезентативно здање, ни по димензијама ни 
по употребљеном материјалу. 

 Иако се о аутору који је осликао иконостас, Теодору Гологлавцу, мало зна и верује 
се да је ово био његов први већи рад, иконостас у Дивши има значај као први сликарски 
рад у српском сликарству који је урађен у духу раног барока. Данас се иконе са 
иконостаса налазе у Галерији уметности у Сремској Митровици и капели манастира 
Кувеждин. 

 У периоду 1913-22. манастир Дивша је био напуштен, да би крајем 1922. год.  била 
започета преправка цркве, конака и економских зграда. У Другом светском рату, манастир 
је миниран а тако оштећени звоник је морао бити и срушен, 1952. год. Следили су радови 
на обнови и ревитализацији манастира: 

- Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду обнавља кров на 
цркви 1968. године; 

- 1991-92. реконструисано кубе на цркви; 
- 1994. завршена санација свода припрате, малтерисана унутрашњост и спољашност 

цркве; 
- 1995. почела израда пода са хидро и термо изолацијом, представљени археолошки 

налази старог пода, постављене надгробне камене плоче у припрати и наосу, 
конзервиране новооткривене иконе св. Николе изнад јужног улаза у цркву, 
изграђен тротоар од опеке око цркве... 

- На сликама из 2004. види се да је изрезбарен нови икностас и започето осликавање 
живописа; 

- 2007-08. године Министарство трговине, туризма и услуга Владе Србије издваја 
значајна средства за адаптацију манастира тако да је скоро све ново изграђено. 

 У валоризацији фрушкогорских манастира, датој на почетку рада (табела 1.), 
манастир Дивша је оцењен као сакрални објект са недовољним квалитетом за туристичку 
презентацију (општа туристичка вредност 1,1). Томе највише доприноси неповољан 
                                                           
52 http://www.manastiri-crkve.com/manastiri/manastir_divsa.htm 
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туристички положај, удаљеност од значајнијих саобраћајница и тиме неприступачност 
манастирском комплексу. Неповољну оцену манастир има и кад је реч о уметничкј 
вредности, будући да је ионако скромна културна баштина више пута разарана, покрадена, 
спаљена а сам комплекс стално изнова грађен или дограђиван. Можда би у некој новијој 
валоризацији манастир Дивша добио већу оцену када је реч о изграђености простора јер се 
у том делу доста напредовало обимним радовима од 2006. до 2008 године.  

 

18. Манастир Привина Глава 

 

 Овај манастир, са црквом светих Архангела, налази се на крајњем западу Фрушке 
горе, на територији општине Шид. Удаљен је око 5 километара североисточно од града 
Шида а до комплекса се може стићи путем који води ка средњовековном граду Беркасову 
и даље путем за Илок (где се у селу Бикић До одваја два километара дуг пут до 
манастира). Манастирски комплекс данас чине црква, јужно и источно крило конака и 
зидана ограда у наставку, у којој је и улазна капија са јужне стране. 

 

 

 

 По предању, манастира Привина Глава је најстарији фрушкогорски манастир чије 
се оснивање везује за ктитора Прибу или Приву, племића из XII века. Јован Бранковића и 
владика Максим су, опет по предању, обновили манастир 1496. године. Према подацима 
из периода турске власти, 1566–67. Године закључује се да је првобитна црква била мала, 
од трошног и јефтиног материјала. Градња данашње цркве је почела 1741. године, 
прилозима добростојећих људи, али је изградња завршена тек 1760. године, када је цркву 
осветио митрополит Павле Ненадовић. У исто време су дозидани конаци са све четири 
стране манастира, од којих су неки касније срушени. Манастирски комплекс није страдао 

Слика 31.Комплекс Привина глава 
извор:www.panoramio.com/photo/6660371?

tag=Manastir%20Privina%20Glava 

Слика 32.Унутрашњост манастира Привина 
глава 

извор:www.manastiri.rs/eparhije/sremska/privina
%20glava/privina%20glava.htm 
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за време Другог светског рата, али је опљачкан и монашка заједница је протерана већ 
1941. године.  

 Основа цркве је слична типу развијеног уписаног крста у комбинацији са 
триконхосом и једновремено зиданом припратом. Ступци који носе подужне и попречне 
лукове осмоугаоног су пресека. Зидови су од опеке, а обложени су финије притесаним 
каменом повезаним правилним спојницама. Барокни утицај остварен је изградњом веома 
масивног звоника на западној страни, чија је јако богата звоничка капа крајем XIX века 
замења једноставнијом, усклађенијом са архитектуром цркве. Од манастирских зграда 
сачувани су јужни и источни конак који се не протеже целом дужином. С обзиром на 
време настанка, барокне карактеристике огледају се и на унутрашњим решењима. 
Једноставне фасаде са спољне стране су динамизиране јаким подеоним венцем по средини 
висине, пиластрима изнад који су ритмички постављени једноставни правоугаони 
прозори, са гипсаним украсима изнад њих.53 

 Црква је слична оним у манастирима Јазак, Мала Ремета и Хопово. У склопу 
конака је и капела посвећена Покрову Пресвете Богородице. Црква је добила живопис 
1791. а сликао је Кузман Коларић који је сликао и иконостас са 41 иконом. Посебно је 
значајна капа или круна Деспота Јована Бранковића, урађена од зелене кадифе, извезена 
сребрним и златним концем, која се чува у манастирској ризници. 

 Манастир је више пута опљачкан, најпре у време аустријско-турског рата (1683-99.) 
али и почетком Другог светског рата када су усташе уништиле манастирску библиотеку са 
1200 светих књига.У последњих неколико година, манастир се интензивно обнављао. 
Источни крак конака је продужен док, истовремено, ниче западни крак. Обновљена је 
стара црква из XVIII века као и горњи део звоника коме је враћен леп барокни торањ. 
Стара црква је обнољена и изнутра а Покрајински завод за заштиту споменика културе 
урадио је конзерваторско-рестаураторске послове на барокном иконостасу. 

 Фреске и декорација цркве су обновљени док је постављен нови под од мермера. За 
време промене пода вршени су археолошки радови у унутрашњости храма, када је нађен 
зид за који се због материјала и начина градње може претпоставити да је имао функцију 
ограде старијег објекта. Северно од цркве а у порти манастира сазидана је зимска капела 
посвећена Покрову Богородице. Овај објекат је копија старе цркве а унутра је осликан 
фрескама и има одговарајући иконостас. У неовизантијском стилу, недалеко од зимске 
капеле, подигнута је црква посвећена Светом Георгију. Иконографским распоредом и 
стилом сликања он чини синтезу неовизантијског начина сликања и има барокну висину. 
Фреске у цркви су вешто сликане у византијском стилу. Црква је ограђена и има богато 
декорисану улазну капију. Истиче се својом дужином и полукружним сводом богато 
осликана трпезарија. Јужно уз конак никле су економске зграде, како и приличи великом и 

                                                           
53http://pzzzsk.rs/fruskogorski-manastiri/manastir-privina-glava.html 
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посећеном манастиру. Цео манастирски комплекс је ограђен високим зидом са 
традиционалним високим капијама. 

 Данас манастир Привину Главу, недељом и празницима, посећује на стотине 
верника, што због његовог културно-историјског наслеђа, што због ''исцелитељске моћи 
молитве'' контроверзног старешине манастира, оца Гаврила. 

 

19. Манастир Бешеново 

 

 Манастир Бешеново налазио се на јужним обронцима Фрушке горе (на 210 метара 
надморске висине), уз поток Чикош, на самом крају манастирског прњавора, ''утемељен на 
благој падини окренутој ка југозападу, на месту где уска долина потока почиње да се 
шири''. У једном допису с краја XIX века,  говори се о месту где је манастир изграђен. 
''Село Бешеново и његов манастир налазе се на јужној страни Фрушке горе према 
Митровици, тако рекућ, у непосредној близини у прекасној, пространој плодној долини, 
коју пресеца свежи планински поток... У прочељу убаве долине, а баш у самом крилу 
сјеновите Фрушке горе, подиже се парњак осталим фрушкогорским српским 
задужбинама, манастир Бешеново.... '' (''Дописи'', Српски Сион, Сремски Карловци 1894, 
стр. 499). Манастирски комплекс, са богатом ризницом која је прикупљана и чувана 
вековима, опљачкани су и потпуно разорени у Другом светском рату и до данас нису 
обновљени. Прошле године су завршена археолошка испитивања на локалитету 
некадашњег манастира а до краја ове године требала би да почне изградња нове цркве која 
ће, као и претходна, бити посвећена св. Арханђелима Гаврилу и Михајлу. Док се нови 
манастир не изгради, верници ће посећивати малу дрвену капелу подигнуту у непосредној 
близини разрушеног комплекса. 

 

 

 

Слика 33. Гравура некадашњег комплекса Бешеново 
извор:http://sr.wikipedia.org/wiki/Manastir_Bešenovo 

Слика 34.Капела на месту манастира 
Бешеново  

извор:http://www.eparhija-
sremska.rs/manastiri/besenovo/ 
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 Оснивање манастира Бешеново, у усменом предању, везује се за српског краља 
Драгутина, дакле за крај XIII века. Међутим, први поуздани историјски податак о 
постојању манастира је забележен у најстаријем турском попису Срема 1545-48.  У 
описима фрушкогорских манастира 1753. године сазнаје се да је манастирска црква веома 
стара, зидана од опеке, али време њене изградње не наводи. На томе месту се спомињу и 
зграде конака где се за оне на северној и западној страни каже да су веома 
старе.Забележено је и постојање високог звоника, чији положај као и позиција цркве и 
конака није мењана све до потпуног разарања 1944. год.54 

 У попису (1753.) је наведен и стари иконостас који је 1770. делимично замењен 
иконама Василија Романовича да би касније (1907-1909) био замењен иконостасом за који 
је иконе радио Стеван Алексић. Алексић је насликао и монуметалну историјску 
композицију ''Спаљивање моштију св. Саве'', уље на платну које је красило манастирску 
трпезарију. Било је 46 икона а сачувани делови оба иконостаса чувају се данас у Музеју 
црквене уметности у Сремској Митровици. Манастир је поседовао бројне старине и 
драгоцености од великог историјско-културног и духовног значаја, многе сребрне и 
позлаћене ствари које су красиле светињу, одежде од свиле, кадифе, броката и атласа. Од 
литургијских предмета ту се налазило Четворојеванђеље, које је 1557. Исковао Кондо Вук, 
сребрна чаша из 1662. год. дело кујунџије Луке (ове драгоцености се данас чувају у 
Музеју СПЦ у Београду). Манастир је, од књига, имао 22 српска рукописа, међу којима 
три окована јеванђеља, 12 минеја и четири пролога, као и 52 књиге ''руске и друге 
штампе''. Манастирски артефакти и драгоцености, након разарања у Другом светском 
рату, разнесени су и делимично заувек изгубљени а оно што се очувало налази се у 
музејима Београда, С. Митровице, Вуковара... У манастиру Бешеново су чуване и мошти 
Светог кнеза Лазара Хребељановића, од 1941. до априла 1942. Год. када су пренесене у 
Саборну цркву у Београд. 

 Ископавајући темеље разрушеног комплекса, 2012. године, археолози су открили и 
гробницу из 1773. У којој почива гроф Александар Рашковић, командант 
петроварадинског пука, који је славу и храброст српског војника пронео у биткама код 
Лајпцига, Франкфурта, Гранца и Ландсхота. Археолози Завода за заштиту споменика 
културе из Сремске Митровице су, при том, открили да се испод темеља разорене 
манастирске цркве налазе темељи богомоље из другог или трећег века наше ере а 
пронађена је и грнчарија (летинска култура) из првог века са изузетном археолошком 
вредношћу. 

 У непосредној близини манастира и манастирског прњавора, налази се познато 
излетиште и дечје одмаралиште Летенка, које је у надлежности Покрајинског завода за 

                                                           
54Ковачевић Д., Нинковић Н. 2010: ''Инвентар манастира Бешенова из 1896. године – Сенима Наде Нинковић 
(1930-2009)'', Истраживања – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за историју, бр. 21, 
стр. 263-310. 
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спорт и медицину спорта. Окружен нетакнутом природом, шумом и ливадама, овај 
туристичко-спортски локалитет представља идеално место за боравак у природи и веома 
је посећен. У близини манастира Бешеново налази се и једно од 14 вештачких језера 
Националног парка – језеро Бели Камен, мало познато и још увек неуређено за посетиоце 
којих, ипак, не недостаје. Језеро настало чудном сарадњом човека и природе одише 
природном лепотом и мами предивним призором, уз могућност да постане истински 
туристички потенцијал ове планине. 

 

20. Друге значајне антропогене вредности 
Националног парка Фрушка гора 

 
 

20.1. Стари Лединци 

 

 Једно од фрушкогорских насеља са богатијим културно-историјским наслеђем јесу 
Стари Лединци, основани у XIII веку у долини Тавног потока. Село и његове 
знаменитости имају повољан туристичко-географски положај: налазе се у срцу Фрушке 
горе а, ипак, на само десетак километара од Новог Сада. Од значајнијих споменика 
културе издвајају се црквиште цркве св. Ђорђа, црква св. Николе, испосница Исаије 
Париводског, водовод и чесме из турског доба као драгоцени споменик оријенталне 
културе. 

 

 Некадашњи манастир Савинац подигнут у време владавине Немањића, а данас 
црквиште цркве св. Ђорђа, на посетиоце оставља посебан утисак због положаја на брегу 
терасе ''Клиса'' одакле доминира поглед над целим насељем Старих Лединаца. У архиви 
Матице Српске, у Монографији Старих Лединаца, говори се о уништењу храма (који се 
налазио на месту данашњег црквишта) још 1242. упадом Татара у Срем. У подацима из 
1372. године, околина Лединаца се назива ''српским крајем'' а извесно је да је крајем XV 

Слика 35.Црквиште св. Ђорђа 
извор: 

www.vojvodinacafe.rs/forum/srem/vrdnic
ka-kula-tvrdjava-3813/ 
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века припадао деспотима Јовану и Ђорђу Бранковићу. Деспот Јован Бранковић је ово 
насеље поклонио раковачком манастиру. Иако је кроз векове више пута страдало, након 
Другог светског рата су се, још увек, могли видети остаци фресака св. Ђорђа на спољном 
зиду торња и св. Симеона Мироточивог на унутрашњем јужном зиду.55 Сама црква је 
зидана у византијском стилу а очигледно је да је објекат једно време коришћен и као 
тврђава (усечени отвори су коришћени као пушкарнице). Од 1998. године, сваког маја, у 
разрушеном храму, одржавају се литургије којима поред многобројних верника 
присуствује и највише свештенство сремске епархије, на челу са Епископом сремским. 

 

 

 

 У самом центру насеља Стари Лединци налази се православна црква ''Пренос 
моштију светог Николаја'', заштићени споменик културе. Средњовековни храм је 
обнављан у периоду 1829-66. од стране најтраженијег мајстора тог времена, Димитрија 
Шуваковића, и том приликом су делови старијег, мањег, каменог храма инкорпорирани у 
нови објекат. 

 Небригом друштва, не постоје остаци зидно-фресног сликарства које би се у 
данашњој обнови моглo рестаурирати. Аутор тог уништеног културног богатства био је 
сликар Петар Чортановић (1838.), док је дуборез иконостаса рад Георгија Девића (1883.). 
Црква је једнобродна грађевина са широком апсидом, на источној, и троспратним 
звоником, на западној страни. На звонику привремено прекривеном четвороводним 
кровићем, виде се трагови лежишта некадашњих сатова (на свакој по један), а пре 
уништења звоник је красила купола са јабуком која носи крст на врху.56 Црква коју су 
усташе спалиле и минирале 1943. данас се још увек обнавља. 

                                                           
55http://www.stariledinci.net/stari_ledinci/sv_djordje.htm 
56http://www.stariledinci.net/stari_ledinci/sv_nikola.htm 

Слика 36.Црква ''Пренос моштију светог Николаја'' 
извор: 

http://ledinackigral.blogspot.com/2007/11/vodic-kroz-stare-ledince_16.html 
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 На самој међи раковачког и ледничког атара, уклесана у меку кречњачку стену и 
окружена густом шумом, налази се испосница раковачких монаха, до данас очувана у 
изворном стању. Испосница је у црквенимм књигама означена именом јеромонаха Исаије 
Париводског који је, на уклесаном запису из 1771, најраније забележени подвизник 
усамљеничког живота. Претпоставља се да потиче с почетка XVIII века и представља 
једину испосницу у Војводини и једна је од две (уз испосницу код Краљева) које су 
заштићене као споменици културе. Улаз јој је окренут ка северној страни тако да се са 
врха стене виде северни обронци Фрушке горе и Дунав. На источном зиду испоснице у 
стену је укопана ниша која је имала улогу олтара, док на јужном зиду постоје две плитке 
нише. Испосница Исаије Париводског данас сведочи о посебном односу који је манастир 
Раковац, као духовни центар, имао према монашкој традицији подвизништва. 

 Поред наведених споменика културе, туристичку понуду староледничког краја 
употпуњују знаменитости попут ''Перине пећине'', неколико етно-кућа, шест мостића 
преко Каменарског потока (неки од њих с почетка прошлог века) али и Ледничко и 
Поповичко језеро. 

 

20.2. Врдничка кула 

 

 На јужним падинама Фрушке горе, 15 километара јужно од Новог Сада и на око 
400 метара надморске висине, стоје остаци старог утврђења Врдник – кула и остаци 
бедема. Када се са пута Врдник - Раковац, након три километара од насеља, на 
обележеном скретању крене земљаним путем (који после стотинак метара постаје пешачка 
стаза), стиже се до овог значајног, али заборављеног, културног добра. Налази се на 
територији општине Ириг а 1991. године проглашена је за културно добро од великог 
значаја. 

Слика 37.Испосница Исаије Париводског 
извор: 

http://ledinackigral.blogspot.com/2007/11/vodic-
kroz-stare-ledince_16.html 
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 Средњовековно утврђење се у изворима први пут помиње 1315. као Реднак, Реднук, 
Regnicz. Постоје, међутим, подаци по којима је на том месту 278. године римски цар 
Пробус подигао утврђење чија је сврха била заштита Сирмијума од напада народа који су 
долазили из правца данашњег Баната и Бачке. Од старог града је очувана само бранич 
кула са нешто мало бедема а са којих се пружа фантастичан поглед на све четири стране 
света. Кула је у облику потковице, висока нешто преко 18 метара док су зидови бедема 
широки око 3 метра. Градски зид је опасавао подграђе и обухватао простор у дужини од 
200 и ширини од 90 метара. Утврђење припада грађевинама средњовековне војничке 
архитектуре, вероватно настало под западњачким утицајима, на чијем се очуваном делу 
јужног зида и данас виде ојачања – контрафори.57 Тврђава је изгубила војни значај када су 
је освојили Турци 1521. године, будући да се нашла у унутрашњости освојене територије. 

 На самој кули никада нису вршена озбиљнија археолошка истраживања, али су у 
испитивањима непосредне околине пронађени остаци шест и по хиљада година старог 
насеља. Врдничка кула, окружена густом шумом, одише мистичним и примамљивим 
амбијентом али је сам прилаз и окружење неуређено, небезбедно и тешко приступачно. 
Остаци некадашњег утврђења прете урушавањем, чиме је угрожена безбедност ретких 
посетилаца, углавном туриста који из бање Врдник крену у шетњу ''стазом здравља''. 

 

 

 

                                                           
57http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1089 

Слика 39.Врдничка кула са источне 
стране  

извор:http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.
rs/spomenik.php?id=1089 

Слика 38.Врдничка кула са јужне стране извор: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vrdnik 



Антропогене вредности Националног парка Фрушка гора 
 

62 | с т р .  
 

20.3. Стражилово 

 

 На само четири километара од Сремских Карловаца, на 321 метру надморске 
висине, налази се Стражилово, једна од обавезних станица на путовању кроз овај део 
Националног парка. Ово је једно од најпосећенијих фрушкогорских брда, колико због 
близине Сремских Карловаца, толико и због везе идиличног Стражилова са једним од 
највећих српских песника романтизма, Бранка Радичевића, који је на њему налазио 
надахнуће у свом песништву а које је од 1883. године место његовог вечног починка.  

 

 

 

 У знак сећања на славног песника, на Бранковом гробу на врху брда, добровољним 
прилозима српског народа, 1885. године подигнут је споменик у облику пирамиде. 
Саграђен је од камених блокова који су донешени из различитих крајева у којима живе 
Срби – два прва степеника урађена су од топчидерског камена а остали камен је донет са 
Авале, Ловћена, Велебита, Фрушке горе, Динаре, из Вршца, Клека, Пљешевица. Споменик 
је дело архитекте Светозара Ивачковића и каменоресца Петра Тутусија.58 На самом 
споменику су уклесане речи: ''Много тео, много започео, час умрли њега је помео''. У 
Другом светском рату су усташе разрушиле споменик али је он обновљен за 
стогодишњицу Бранкове поезије. Споменик се сматра културним добром великог значаја а 
до њега води добро уређена планинарска стаза из правца Сремских Карловаца (до 
споменика се стиже за двадесетак минута). 
                                                           
58http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1329 

Слика 40.Гроб Бранка Радичевића 
извор:http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/

spomenik.php?id=1329 

Слика 41.''Бранков чардак'' 
извор:www.panoramio.com/photo/51750851 
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 У подножју брда, 800 метара даље од Бранковог гроба, налази се ''Бранков чардак'', 
подигнут још 1857. заслугом патријарха Јосифа Рајачића, на месту на коме је песник 
проводио највише времена. Данас је то преуређени и модерни објект, са бунгаловима, који 
посетиоцима пружа разноврсне услуге. Испод чардака се налази извор лековите воде за 
коју се верује да успешно лечи болести очију и коже а испред самог објекта се налази и 
статуа Бранка Радичевића. На стражиловском брегу Черат налази се и планинарски дом 
''Стражилово'', на 284 метара надморске висине, до кога се стиже асфалтираним путем, 5 
километара од Сремских Карловаца до стражиловске долине а онда планинарском стазом 
или широким шумским путем, дужине око 500 метара. Планинарски дом нуди многе 
могућности када је реч о планинарењу, трчању и планинском бициклизму, будући да 
постоји велики број добро обечежених планинарских стаза и путева. Много домаћих и 
међународних такмичења у оријентирингу 
и маунтбајкингу се одржава на том 
прoстору. 

 На Стражилову је 15. јуна 2013. 
године отворен и еко камп ''Фрушка гора'', 
први еко камп у Србији и први камп у 
оквиру националног парка као заштићеног 
подручја у нашој земљи. Камп, смештен у 
предивном окружењу фрушкогорске шуме, 
требало би да послужи као огледни пример 
другим заштићеним добрима која би могла 
да примене сличан концепт и тиме 
унапреде своју туристичку понуду. Само 
стражиловско брдо се може посматрати као 
својеврсни комплекс чија туристичка понуда обухвата елементе излетничког, 
рекреативног, културног и еко-туризма.   

 

20.4. Споменици НОБ-а 

 

 Од првих људских насеобина па до новије историје овог простора, Фрушка гора је 
у време највећих опасности, борби и превирања, пружала људима заштиту и уточиште. 
Ова њена улога је посебно дошла до изражаја у току Другог светског рата када 
фрушкогорје постаје бастион антифашизма; из ње су покретане борбене акције против 
нацистичке окупације Југославије. Партизански покрет је у овој планини имао ''први 
грудобран, први полигон за обуку, прву борбену проверу и завршну акцију''. На Фрушкој 

Слика 42.Еко камп 
извор:www.camping.rs/sr/vesti/aktivnosti/ot
voreno-eko-kamping-odmoriste-fruska-gora/ 
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гори је евидентирано преко стотину места значајних за историју народноослободилачког 
рата али су само нека од њих и обележена уметничким делима. 

 

 

  

 Најзначајнији споменик овог периода је, свакако, споменик ''Слобода'' на 
Иришком венцу, на надморској висини од 502 метра, на територији општине Ириг. 
Споменик, дело скулптора Сретена Стојановића, подигнут је 1951. године у част палих 
бораца у Другом светском рату. ''Слобода'' симболизује народноослободилачке тежње 
народа Војводине против фашизма и састоји се од обелиска на чијем врху стоји жена 
високо подигнутих руку као гест којим се народ позива на оружани отпор против 
окупатора. У подножју обелиска, односно, на постољу из кога обелиск израња, стоји 
скулптура групе партизана док се на бочним странама споменика налазе бронзани рељефи 
са сценама из НОБ-а. 

 

 

 

Слика 43.Споменик ''Слобода'' 
извор:www.djibnet.com/photo/freedom+monument/spo
menik-sloboda-freedom-monument-7824803716.html 

Слика 44.радио и ТВ торањ 
извор:www.gsmweb.cz/pav/balkan-

OK2DK/ 

Слика 45.Меморијално место ''Јабука'' 
извор:www.vojvodinacafe.rs/forum/kulturna-

bastina/na%C5%A1-spomen-obele%C5%BEja-
10753/strana4.html 

Слика 46.Рохаљ база 
извор:www.vojvodinacafe.rs/forum/kulturna-

bastina/na%C5%A1-spomen-obele%C5%BEja-
10753/strana4.html 
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 Споменик је подигнут на једној од најзначајнијих тачака на Фрушкој гори, будући 
да преко Иришког венца пролази највиши превој (451 метар надморске висине) у 
Војводини који спаја 20 километара удаљен Нови Сад са ауто-путем Београд - Загреб. На 
Иришком венцу се поред споменика налази и зграда Информативног центра Националног 
парка, одакле почињу сва туристичка, културна и научна дешавања. Недалеко од 
споменика ''Слобода'' налази се и радио и ТВ торањ као својеврсна туристичка атракција. 
Подигнут је 1975. године. а састоји се од бетонског стуба високог 120 метара, радио 
антене (30 метара) и антенског стуба за ТВ сигнале (20 метара). Током НАТО 
бомбардовања, торањ је оштећен и делимично срушен. Недалеко од Иришког венца налазе 
се Бранковац изнад Врдника као једно од значајнијих туристичких излетишта у 
Националном парку и хотел Норцев. 

 Поред Партизанског пута, неколико километара западно од раскрснице са путем 
Беочин – Сремска Митровица, налази се меморијално место ''Јабука'', која је добила име 
по стаблу дивље јабуке, које је у уметничком обликовању историјског локалитета добило 
централно место. Стабло дивље јабуке окружено је ''оградом'' од исечених дебала док су 
око тог централног места неправилно распоређени гранитни блокови са стиховима. 
Комплекс чини и двадесетак гранитних плоча са именима палих бораца 8. војвођанске 
бригаде као и пет усправних црвених камених ваљкова који симболизују пресечено срце 
јабуке са пет семенки. Стотинак метара наниже од ''Јабуке'' налази се уређен извор до кога 
се може стићи стазом поплочаном гранитном коцком. Партизанско гробље, спомен чесма 
и цветолики симбол слободе израђени су по пројекту Милорада Бербакова, 1974. године. 

 Меморијално место Рохаљ базе, предео на гребену Фрушке горе изнад села 
Дивош, добио је назив по кући породице Рохаљ у којој су се окупљали партизани. У широј 
околини салаша налазиле су се житне базе, радионице за поправку оружја и партизанско 
гробље. Кућа која је у рату спаљена, обновљена је и у њој је музејска збирка; базе су 
конзервиране, а гробље уметнички уређено према пројекту Милорада Бербакова. 
Скромним спомеником обележено је место погибије Бошка Палковљевића – Пинкија. 
Недалеко од Рохаљ базе, скретањем са Партизанског пута за Дивош налази се, заклоњен 
шумом, манастир Кувеждин. 

 Иначе се цео Партизански пут, грађен од педесетих до седамдесетих година 
прошлог века, може посматрати истовремено и као саобраћајница и као својеврсни 
споменик. Дужином целог пута срећу се истоветна обележја: гранитне коцке са текстом о 
јединици која се на том месту налазила или о неком од догађаја, затим, истоветна гробна 
обележја или надгробне плоче... Стиче се утисак да су сва спомен обележја делови једног 
концепта, делови јединственог споменика. 
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20.5. Туристички значај сеоских стамбених објеката на Фрушкој гори 

 

 Посебан сегмент културних добара на Фрушкој гори представља непокретно 
етнографско наслеђе у виду сеоских стамбених објеката. Неки од тих објеката проглашени 
су споменицима културе од изузетног или великог значаја.59 

 Непокретно етнографско наслеђе Фрушке горе у надлежности је Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе Војводине који је задужен за његову ревитализацију 
и презентацију. Ревитализација подразумева да се и такви споменици културе укључе у 
културни а тиме и туристички део живота, уз обавезно спровођење мера за очување 
њиховог првобитног изгледа и функције.60 У том смислу, обавезна је примена менаџмента 
културе и туризма, кроз социокултурну анимацију, како би се непокретно етнографско 
наслеђе искористило за презентацију културног идентитета тог простора. 

 

 

 

 Типичан пример сеоске куће са простора Фрушке горе представља кућа у селу 
Љуба, смештеном на западним обронцима планине, пар километара северно од Ердевика. 
Кућа у улици ЈНА бр. 5 подигнута је 1864. године и од 1977. представља културно добро 
од великог значаја.61 Објекат је подигнут на зиданом соклу са зидовима од плетера 
облепљеним блатом. Кров је покривен бибер црепом који је замени првобитни кровни 
покривач од сламе. Према дворишту се налази конак са девет храстових стубова који су 
раскошно декорисани. Иначе се примећује да је дрвена ограда која је опасивала кућу, 
имала богату флоралну декорацију, од које је очуван само један део. Распоред просторија 

                                                           
59http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/ 
60Бесермењи С. 2005:  ''Туристички значај сеоских стамбених објеката Војводине као споменика културе од 
великог и изузетног значаја'',  Туризам – Часопис Департмана за географију, туризам и хотелијерство – 
9/2005, стр. 136-141. 
61http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1297 

Слика 47.Сеоска кућа у селу Љуба 
извор:http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs

/spomenik.php?id=1297 

Слика 48.Сеоска кућа у селу Нештин 
извор:http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs

/spomenik.php?id=646 
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је традиционалан – у централном делу куће је кухиња, са уличне стране гостинска соба а 
са супротне – задња соба и остава. Кућа је данас напуштена а санација једног њеног 
(северног) зида извршена је 2006. године. 

 На крајњим северним падинама Фрушке горе, у Нештину, налази се још једна 
сеоска кућа, заштићена као културно добро од изузетног значаја. Кућа у улици Коче 
Поповића бр. 34, познатија као Савићева кућа, представља развијени тип сремске сеоске 
куће из XVIII века. Објекат са правоугаоном основом, троделни са кухињом као 
централном просторијом  у којој се налази отворено огњиште. Овај тип куће карактеришу 
три вертикална нивоа – подрум, приземље и таван. Кров куће је дводелни, покривен 
трском. Најатрактивнији део куће  је гонг са декорисаним дрвеним стубовима не само на 
дворишној већ и на уличној страни. Забат куће је украшен малим тремом, са дрвеном 
резбаријом. Радови на конзервацији и рестаурацији куће вршени су у периоду 1990-92. 

 У Беочину, у Станковићевој улици бр. 4, налази се сеоска кућа саграђена крајем 
XVIII века а проглашена културним добром од великог значаја1965. године. Такође 
карактеристична сремска сеоска грађевина из XVIII века, на северним обронцима 
планине. Саграђена од набоја, на каменим 
темељима, првобитно прекривена сламом а касније 
бибер црепом.62 Својим предњим, ужим делом 
излази на улицу, док се са дворишне стране налази 
трем са зиданим луцима и са касетираним улазним 
вратима од храстовине. На објекту нису вршени 
конзерваторски радови. 

 Поред примера сеоских кућа које се налазе 
на листи културних споменика и још увек чекају 
пуну туристичку промоцију и активирање, постоје 
бројне фрушкогорске етно-куће са дугом 
традицијом, које су већ носиоци руралног и етно-
туризма на падинама планине. Неке од 
најпознатијих су етно-кућа Јазак, ''Перков салаш'', 
Марадик... 

 

 

 

 

                                                           
62 http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1042 

Слика 49.Сеоска кућа у Беочину 
извор:http://spomenicikulture.mi.sanu.a

c.rs/spomenik.php?id=1042 
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Закључак 
 

 
 
 Антропогене вредости Националног парка Фрука гора су богате.Оне имају веома  

важну улогу за туристички развој овог националног парка. Најзначајније антропогене 

вредности јесу управо Фрушкогорски манастири, као споменици архитектуре, 

фрескосликарства, као културно-просветни и историјски објекти. Подигнути на местима 

са најочуванијом и најбогатијом  природом са низом објеката различитих намена и у 

близини путних комуникација тог времена, манастирски комплекси представљају 

амбијенталне целине, чија је посебна вредност њихова груписаност на релативно малом 

простору.  

 Међутим, на основу истраживања , контактирања са службом националног парка 

као и доступних извора могу да закључим да антропогене вредности Националног парка 

Фрушка гора нису у довољној мери и на адекватан начин укључене у туристичку понуду, 

да нису довољно презентоване посетиоцима и да су многи споменици културе и даље 

угрожени утицајем различитих фактора. Чињеница је да су фрушкогорски манастири у 

последњих петнаест година значајно обновљени али је, такође, очигледно да је  

ревитализација најпотпуније завршена у случају најпосећенијих манастира док је брига о 

другим манастирским комплексима препуштена њиховим житељима. Сматрам да је то 

последица одсуства свести о њиховом значају и вредностима као и застарелости законске 

регулативе која треба да брине о заштити  културних добара. С друге стране, верујем да су 

за тренутно стање већине манастира и других споменика културе одговорне и тешке 

економске прилике у којима се данас налази друштво и држава, па и институције које би 

требало да се старају о њиховом стању.Мислим да су непостојање одговарајуће 

туристичке сигнализације и инфо пунктова као и недостатак смештајних капацитета за 

већи број туриста, последица одсуства стратегије којом би се креирала јединствена 

туристичка културно-верска рута кроз Национални парк уз подршку одговарајуће 

маркетиншке стратегије. 

 Мислим да  културни и верски туризам на Фрушкој гори мора у будућности 

интензивније да настави развој. У том смислу, присутна је потреба за новим приступом у 
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менаџменту манастирских ''ресурса'', рестаурацијом и доградњом инфраструктуре, 

комплекснијом и снажнијом експертском подршком од стране туристичких стручњака. 

Повећањем посете манастирима, постиже се обострано позитивно дејство тако што се 

подстиче даље очување културног манастирског наслеђа; подстиче се активнији однос 

монаха који се старају о очувању свега што је до данас обновљено према обогаћивању 

туристичке понуде у манастирима. 

 Другим речима, заштита антропогених вредности и самим тим и манастирског 

наслеђа не треба бити само себи циљ, већ њихова туристичка презентација мора наћи 

место у укупној презентацији. Манастири не постоје ради туризма, али је туризам један од 

значајнијих чинилаца у њиховој презентацији. Према томе, туристичку валоризацију и 

презентацију антропогених вредности , нарочито манастира, треба градити кроз њихову 

целокупну културну поруку, ''а кроз реализацију туризма водити рачуна о повратним 

утицајима које туризам може имати на ова културна добра, као активне верске објекте''. 
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Извод, ИЗ: У раду се разматрају антропогене вредности Националног 

парка Фрушка гора и њихов значај за туристичку 

валоризацију, посебно манастирски комплекси и цркве 

који су сконцентрисани у толиком броју, на тако малом 

простору. Антропогене вредности Националног парка 

Фрушка Гора имају национални значај, а у оквиру њих 

постоје објекти који имају и међународни значај. Основни 

недостатак антропогених вредности огледа се у 

недовољној валоризацији. Исправљањем недостатака, 

Национални парк Фрушка Гора може стећи 

одговарајуће место у туризму Републике Србије. 
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Abstract, AB: This work discusses anthropogenic sights of Fruška gora and 

their significance for touristic valuation, expecially its 

monasteries and churches concentrated in that small region and 

in such great numbers. Anthropogenic values of National Park 

Fruška Gora have national significance, and within them there 

are objects that have international significance. The main 

disadvantage of anthropogenic values is reflected in the 

insufficient valorization. Correcting these defects, National 

Park Fruška Gora can acquire the appropriate place in the 

tourism industry of the Republic of Serbia. 
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