
 

Дивна Горица (1389 мнв), Кусача (771 мнв) и Радов камен (580 мнв) 

31. јануар – 2. фебруар 2020. године 

 

Дивна Горица у даљини – јануар 2020. године 

Петак (31. јануар 2020.): Полазак испред Дома омладине у Панчеву, у 17:00 сати (доћи 10-ак минута 

раније). Улазак путника у Београду на паркингу код „Сава центра” (ул. Владимира Поповића/савска 

страна) у 17:45 часова. Наставак путовања до Нишке бање, где ћемо бити смештени две ноћи. 

 

Субота (1. фебруар 2020.): Превозом идемо до Беле Паланке и даље до места Мокра, где је почетна тачка 

за наше пешачење. Идемо до превоја Преслап и нашег првог видиковца на највећи и најпознатији гребен 

Суве планине: Мосор - Соколов камен – Трем. Након паузе настављамо до врха Дивна Горица (1389 мнв), 

који је уједно  и одличан видиковац на поменуте и све друге врхове Суве планине. Нaкон паузе на врху, 

повратак до превоза и смештаја. Одлазак на базен са термалном водом (200 динара) – по жељи. 

Тога дана ћемо препешачити 17 км, имати 1100 метара успона, за 7-8 сати. 

        

      Са превоја Преслап – Трем, Соколов камен и Мосор                                           Дивна Горица 

 



 

Недеља (2. фебруар 2020.): Паковање свих ствари у наш превоз и полазак. Превозом одлазимо до места 

Куновица, одакле креће успон на Кусачу и врх Вис (771 мнв). Са Кусаче ћемо имати поглед на Сићевачку 

клисуру, Сврљишке планине, целу Нишавску котлину и Суву планину из потпуно друге перспективе у 

односу на јучерашњи дан. Стазу од 8 км, уз 300 метара успона ћемо прећи за 3 и по сата. 

        

Кусача – врх Вис 

Нашим превозом ћемо се за 15-20 минута пребацити на другу локацију, у Јелашничку клисуру, одакле 

почиње још један успон на врх/видиковац – Радов камен (580 мнв). Са врха ћемо имати леп поглед на 

Јелашничку клисуру, Трем, Соколов камен, Мосор, Дивну Горицу… Силазимо до водопада Рипаљка, где 

нас у близини чека наш превоз и вози пар километара - у чувену кафану ''Код Брке'', у селу Јелашница. 

Препешачићемо 7 км, уз 420 метара успона, за 2 и по сата. 

        

Радов камен – поглед на гребен Трем – Соколов камен - Мосор 

Повратак у Београд и Панчево. 

Планинарске туре су примерене кратким данима и снежним условима на стази. Нема технички тешких 

детаља и физички нису захтевне. 

Опрема: гардероба и обућа прилагођена зимским условима, рукавице, капа, чеона лампа, купаћи 

костим... 

Документација: Лична карта, здравствена и планинарска књижица. 

Храна: Сопствена - из ранца. По завршетку туре (по жељи) могући оброци у кафанама: у Нишкој бањи 

(субота) и ''Код Брке'' у Јелашничкој клисури (недеља).  

 



 

Смештај: У два објекта. Одличан, приватни смештај у Нишкој бањи.  

    

Цена: 2800 динара за више од 30 уплата, а уколико идемо минибусом са 20 места, доплата је 700 динара. 

Напомињемо да идемо до Беле Паланке и имамо више километара него када се иде до Бојаниних вода. 

Цена за два ноћења је 2000 динара. У цену урачунато: два ноћења, боравнишна такса, превоз, путарине, 

храна и смештај за возача и организациони трошкови. 

Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на компромисе, који 

све подређују личном комфору, а немају осећај према потребама других људи. 

Напомена: Програм путовања и успона је оријентациони. Организатор задржава право измене плана у 

случају непредвиђених околности. Учесници иду на сопствену одговорност уз дужно придржавање 

Правилника о безбедном извођењу планинарских активности ПСС. 

Организатор: ПК Копаоник – Лепосавић 

Водичи: Славица Илић 0637448735 ; slavica.ilic.cosic@gmail.com и Милутин Илић 063510503 ; 

milutinilic67@gmail.com 

Хвала Марку Милошевићу на свим фотографијама природе. 

 

mailto:slavica.ilic.cosic@gmail.com
mailto:milutinilic67@gmail.com

