
 
 

 

         

IX РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА 
Субота 8. јун 2019. 

Хотел Борковац, Рума, са обиласком фрушкогорских манастира 
 

ПРОГРАМ 

9:15 - 9:30  Окупљање чланова удружења испред манастира Крушедол 

9:30 - 10:30 Обилазак манастира Крушедол 

10:30 - 10:45 Одлазак у манастир Раваница - Врдник 

10:45 - 11:45 Обилазак манастира Раваница  

11:45 - 12:00 Долазак у хотел Борковац 

12:30 - 14:00 Заседање Скупштине 

14:00 - 15:00 Ручак 

15:00 - 16:00 Слободно време: шетња око језера Борковац 

16:00 - 17:00 Слободно време: шетња по Руми 

 
Ручак обухвата:  

- Приликом доласка и у току рада скупштине : кафа, кисела/обична вода; 
- Ручак: фокача, чорба, шпикован бут са пекарским кромпиром, салата, десерт. 
- Пиће (кока кола/фанта/негазирани сок/кис.вода, пиво, црно вино, бело вино). 

 
 Сви трошкови се плаћају на лицу места, у готовини, овлашћеном представнику Српског Кривака: 

- Ручак: 1400 динара 
- Превоз: лично 

 
Пријављивање учесника је обавезно и обављаће се електронском поштом на office@krivak.rs.   
Пријављивање се завршава у понедељак 3. јуна у 17 часова.  

 
Поред чланова Српског Кривака, на скупштину могу да дођу и наши пријатељи. Пријатељи Српског 
Кривака могу да учествују у раду Скупштине али немају право гласа.  
 



 
 

 

МАНАСТИР КРУШЕДОЛ 

Манастир Крушедол је задужбина породице последњих српских деспота у Срему - Бранковића. 
Саграђен је између 1509 и 1514. године. По историјско-културној улози, по богатству ризнице 
манастира, чувеном иконостасу и живопису, другим реликвијама, манастир Крушедол је један од 
најзначајнијих Фрушкогорских манастира. У манастирској цркви, у припрати леже и посмртни остаци 
многобројних значајних Срба. Између осталих ту су сахрањени: патријарх Арсеније III Чарнојевић 
(1706), патријарх Арсеније IV Јовановић Шакабента (1748), Ђорђе Бранковић (ту од 1744), војвода 
Стеван Шупљикац (1848), књегиња Љубица Обреновић и краљ Милан Обреновић. 

   
Манастир Крушедол  

 
 
 

МАНАСТИР ВРДНИК - РАВАНИЦА 

Манастир Врдник (XIII век) један је од најзначајнијих манастира на Фрушкој гори. Године 1811, на 
Видовдан, када је завршена манастирска црква, у њу су пренете мошти светог кнеза Лазара, па је 
манастир познат и као Мала Раваница. Један је од најзначајнијих манастира на Фрушкој гори. 

  
Манастир Раваница - Врдник 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 
 

 

ЈЕЗЕРО БОРКОВАЦ 

Језеро Борковац је вештачка акумулација изграђена 1970. године. Простире се на 42 хектара, дуго је 
2500 а широко 300 метара. Језеро је добро порибљено и обилује крупним примерцима сома, смуђа, 
шарана, амура, тостолобика. Целом дужином језера може да се направи пешачки круг, углавном 
колским путевима који пресецају околне њиве, воћњаке и винограде. Стаза није захтевна ни дуга. 
Хотел Борковац налази се у боровој шуми поред језера. 

  
Језеро Борковац 

    
Хотел Борковац 

РУМА 

Рума се налази у средишту Срема у подножју Фрушке Горе. Још од 19. века је имала све атрибуте 
града, а данас има преко 30000 становника. Град је познат као трговачки и културни центар. У Руми су 
се школовали бројни знаментии Срби: Исидора Секулић, Милева Марић Ајнштајн... Објекат 
Завичајног музеја Рума је под заштитом државе, као културно добро од великог значаја. Подигнут је 
1772. године, а данас представља јединствен пример “граничарске архитектуре” у Руми. Црква 
Сошествија Светог Духа изграђена је половином XIX века. У њој се налази иконостас, чији је нацрт 
урадио бечки архитекта Херман Боле,а осликао га је познати сликар Урош Предић. 

    
Рума 

https://sremskevesti.rs/cuda-fruske-gore-sremski-biser-borkovacko-jezero/
http://borkovac.org/
http://zavicajnimuzejruma.blogspot.com/search/label/%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://rumatourism.com/sr/


 
 

 

УПУТСТВА 

Из правца Београда, до манастира Крушедол се може доћи на више начина:  

 аутопутем ка Новом Саду, искључење Сремски Карловци 

 аутопутем ка Шиду, искључење Рума 

 старим новосадским путем 
 

 
 
Од манастира Крушедол до манастира Раваница долази се преко Ирига: 

  



 
 

 

 
Од манастира Раваница до хотела Борковац се долази путем који води ка Руми:  

 


