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Управни одбор Планинарско-смучарског савеза Војводине на седници 

одржаној 25.10.2013. године у Новом Саду на основу члана 40. Статута Савеза 

доноси: 

ПРАВИЛНИК О МАРКИРАЊУ 

ФРУШКОГОРСКЕ ТРАНСВЕРЗАЛЕ 

 
1. Основна маркација трансверзале 

се састоји од белог једнакостраничног троугла странице 
70 мм окруженог црвеним једнакостраничним троуглом 
странице 150 мм. Између белог и црвеног троугла треба 
оставити 1 – 3 мм размака да се боје не додирују и не 
преливају једна преко друге. 
Поставља се на стабла и на друге довољно велике 
површине. По правилу се поставља у висини очију на 
висини од 1,7 до 2,0 метра. 
Маркација се црта. 
 

 
2. Појасна маркација 

се састоји од три појаса. Једног белог висине 60 мм 
окруженог са два црвена по 30 мм. Маркација се поставља 
попречно на смер раста дрвета тако да се појасеви цртају 
водоравно. Између појасева треба оставити 1 – 3 мм размака 
да се боје не додирују и не преливају једна преко друге. 
Поставља се на танка стабла и металне цеви и друге објекте 
чије димензије не дозвољавају постављање основне 
маркације. И ова маркација се поставља у висини очију на 
висини од 1,7 до 2,0 метра. 
Маркација се црта. 

 
 

 
3. Двострука појасна маркација 

се поставља ради боље уочљивости када нема стабла 
дебљег од прста. 
У односу на појасну маркацију додаје се још један бели и 
један црвни појас, тако да укупна висина ове маркације 
износи 210 мм. Све што важи за појасну маркацију важи и за 
двоструку појасну маркацију. 
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4. Паралелна маркација 

се поставља на камењу у водоравном и косом 
положају. Мора бити видљива из оба смера, а 
поставља се у смеру пута. Уколико пут скреће, 
паралелна маркација се ломи под углом у смеру прве 
следеће маркације. 
Између две црвене црте дужине 150 до 200 мм и 
ширине 30 мм поставља се бела црта истих димензија. 
И овде треба оставити мали размак између црта да се 
боје не би преливале. 
 
 
 

 
 
 

5. Стрелица 

испод троугаоне маркације означава да пут нагло 
мења смер. Стрелица се поставља водоравно испод 
троугаоне маркације, а може бити окренута лево или 
десно. Уколико пут после скретања иде низбрдо или 
узбрдо стрелица се поставља под углом. Дужина 
стрелице је око 150 мм, а кракови 60 мм док је 
дебљина 30 мм. Уколико је потребно посебно 
нагласити скретање ставља се уоквирена стрелица. 
Тада се око беле стрелице црта црвени оквир 
дебљине 20 мм. Као и код ранијих маркација и овде 
се између беле и црвене боје оставља 1 до 3 мм 
размака. 
 
 
 

 
 
 
6. Табла усмерења – дворедна 
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Табле су димензија 145 x 500 мм. У левом делу табле 145 x 145 мм се на белој 
основи налази ознака фрушкогорске трансверзале. Остатак табле је у основи 
црвене боје. На 420 мм од почетка табле почиње формирање стрелице 
пресеком оборених линија ка средњој оси. Табле су исписане на српском језику 
на оба писма. Горњи ред је ћирилични, а доњи латинични. Величина слова је 
64 поинта, фонт Ариал, боја бела. 
 
7. Табла усмерења – четвороредна 

 

 
 
Табле су димензија 145 x 500 мм. У левом делу табле 145 x 145 мм се на белој 
основи налази ознака фрушкогорске трансверзале. Остатак табле је у основи 
црвене боје. На 420 мм од почетка табле почиње формирање стрелице 
пресеком оборених линија ка средњој оси. Табле су исписане на српском језику 
на оба писма. Горња два реда су ћирилични, а доња два латинични. Величина 
слова је 64 поинта, фонт Ариал, боја бела. У случају веома дугачких натписа 
могу се користити и слова мање величине. 

 
 
8. Ознака контролне тачке 

Табла је облика једнакостраничног 
троугла димензија 200 мм. Унутрашњи 
део табле величине једнакостраничног 
троугла странице 120 мм је у основи 
беле боје, док је оквир око њега у 
основи црвене боје. У левом делу 
оквира је натпис „ФРУШКОГОРСКА“ , а 
у десном „ТРАНСВЕРЗАЛА“, док се у 
доњем делу оквира налази назив 
контролне тачке. Величина слова је 36 
поинта, фонт Ариал, а боја је бела. У 
унутрашњости белог троугла је ознака 

редног броја контролне тачке. Величина ових слова је 64 поинта, фонт Ариал, 
боја црвена. Натпис је на ћириличном писму. 
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9. Ознака правца 

 

 
 
Основни рам је димензија 100 x 160 мм, црвене боје у основи. У рам је уписано 
ФРУШКОГОРСКА ТРАНСВЕРЗАЛА, у горњем делу на ћириличном, а у доњем 
делу на латиничном писму. Величина слова је 36 поинта, фонт је Ариал, а боја 
је бела. На оба краја, левом и десном, се налазе стрелице у облику троугла 
основе 100 мм, а висине 50 мм. Оба троугла су црвене боје. 
 
 
10. Усмерење на траси 

 

 
 
Основни рам 100 x 250 мм у црвеној боји. У рам је уцртана стрелица величине 
190 x 40 мм, где је глава стрелице једнакокраки троугао основе 70 мм, а висине 
40 мм. Боја стрелице је бела. 
 
 
11. Стубићи 

Поред горе наведеног мобилијара за маркирање и усмерење, на отвореним 
теренима, могу се користити стубићи (дрвени, метални) висине изнад земље 
око 800 мм, на чијем врху се налази појасна маркација. На стубиће могу бити 
постављене и усмерне плочице. 
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ПРАВИЛА МАРКИРАЊА 

Маркирање фрушкогорске трансверзале се врши у оба смера са уцртавањем 
горе наведених ознака и постављањем путоказа, смероказа и осталих 
информативних табли. Ознаке по потреби могу бити и већих димензија него 
што је раније дефинисано. 
 
Маркациони знаци се цртају на чврстим и трајним предметима (стабло, стуб, 
непокретни већи камен, ...), тако да могу бити уочени са веће удаљености на 
стази и то по правилу са десне стране у правцу кретања и на висини од око 
1,70 м. Где год постоји могућност уцртава се основна маркација (1). Тамо где 
нема могућности да се уцрта основна маркација (танко стабло или стуб) 
уцртава се појасна (2) или дупла појасна маркација (3). 
 
По потреби, на стени на стази или поред стазе, се може цртати и паралелна 
маркација (4) која се црта тако да својом дужином означава правац кретања. 
Овакве маркације морају бити видљиве из оба смера. 
 
На местима где стаза нагло мења правац кретања или са бољег пута прелази 
на мање уочљиву путању испод основне маркације уцртава се и црвена 
стрелица (5) која показују правац и смер кретања. 
 
Маркације се уцртавају тако да се посматрано од било које маркације види 
макар прва следећа маркација. Изузетак су добро проходни путеви без бочних 
скретања и укрштања са другим путевима где маркације могу бити и ређе. 
Маркације за супротан смер се уцртавају на половини раздаљине између две 
маркације основног смера. 
 
На местима где нема погодних предмета за уцртавање маркација (ливаде, 
њиве и слично) треба поставити маркационе стубиће (11). 
 
На свакој контролној тачци поставља се табла са именом и ознаком контролне 
тачке (8). Поред ознаке контролне тачке постављају се и табле усмерења (6 и 
7) ка две суседне контролне тачке на којима је назначена удаљеност и оквирно 
време које је потребно за прелазак деонице. 
 
Табле усмерења се постављају и на другим местима за која се оцени да су 
битна за давање ових информација (места погодна за преноћиште, видиковци, 
извори, планинарски домови, ...). 
 
Табле за ознаке правца (9) и усмерења на траси (10) се постављају на оним 
местима на којима је потребно посебно означити правац и смер трасе. 
 

  

 


