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ЈЕСЕЊЕ БОЈЕ ХОМОЉА – ВЕЛИКИ ВРАЊ   884мнв

Једнодневни излет – планинарска акција – субота, 24. октобар 2020.

ИСТОЧНА СРБИЈА – ХОМОЉСКЕ ПЛАНИНЕ – МАНАСТИР ГОРЊАК -
КРЕПОЉИН – КРУПАЈСКО ВРЕЛО

Homoljske  planine se  nalaze  u  istočnoj Srbiji i  pripadaju Karpatsko-balkanskoj  grupi planina.
Izgrađene  su  pretežno  od škriljaca i krečnjaka.  Imaju  pravac  pružanja zapad-istok i  smeštene  su
između Zviške  kotline na severu i Žagubičke  kotline na jugu,  kao  i  između Mlavske
kotline na zapadu i izvorišnih delova Gornjeg Peka na istoku. Prosečna visina je oko 900 metara, a
najviša tačka iznosi 962 metra. Planine su bogate gustom šumom i mnogim rečnim izvorima, koji se
spuštaju sa padina.

U  administrativnom  smislu  skoro  u  potpunosti  pripadaju opštini  Žagubica,  koja  se  graniči  sa
opštinama: Petrovac, Despotovac, Bor, Majdanpek i Kučevo.

Na  obroncima  i  padinama  Homoljskih  planina  i  u  klisuri  reke Mlave nalaze  se  ostaci  brоjnih
manastira iz srednjeg veka. Do danas su tu ostali manastiri: Trška crkva kod Žagubice, Gornjak, Sv.
Trojica i Reškovica kod sela Ždrelo, Đerinac  ] kod Bistrice, Vitovnica i Bradača.
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U  ovom  kraju  dobro  su  očuvana  obeležja  stare  kulture,  narodnih  običaja,  starih  zanata  i
tradicionalne arhitekture. Niži delovi planina obrasli su hrastovim šumama, na srednjim delovima su
hrastove  i bukove šume,  dok  se  na  najvišim  delovima  nalaze  se pašnjaci i livade,  i  na
njima katuni i bačije,  starinska  stočarska  staništa,  koja  su  i  danas  u  upotrebi,  posebno
između Đurđevdana i Mitrovdana, gde pasu stada ovaca, od čijeg se mleka pravi homoljski sir.

Vrhovi Homoljskih planina

 Homoljski Oman 962 m
 Štubej 940 m
 Kupinova Glava 923 m
 Veliki Sumorovac 911 m
 Zdravča 897 m
 Veliki Vranj 884 m
 Poljana Tresnita 880 m
 Čoka Njamci 856 m
 Tilva Uroša 854 m
 Strnjak 848 m
 Pripor 846 m
 Veliki Vukan 825 m
 Vrata 815 m
 Kobilja Glava 778 m
 Mali Vukan 752 m
 Ježevac 675 m

Izvor teksta: Vikipedija slobodna enciklopedija

ПЛАН АКЦИЈЕ  :

06  .  3  0  Полазак  из  Старе Пазове.  Учеснике  из  Батајнице  и  Нове  Пазове  ћемо
скупљати  на  аутобуским  станицама  у  центру,  према  Старој  Пазови  у  6.10ч,
односно  6.20ч,  а  из  Београда  на  стајалишту  за  међуградске  аутобусе  на
Аутокоманди  у  7ч.  Настављамо  аутопутем  Београд  –  Ниш,  до  искључења  за
Пожаревац и даље настављамо према Петровцу на Млави.

08.15. Петровац на Млави. Пауза од 30 мин за јутарњу кафу, доручак 

0  9.00   М  анастир ГОРЊАК – Горњачка клисура
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Манастир  Горњак се  налази  у  долини  реке Млаве,  између Петровца  на
Млави и Жагубице, 65 km југоисточно од Пожаревца, односно на 18 km од Петровца ка
Жагубици.  Изграђен  је  у  периоду  од 1376-1380.  године  као  задужбина  кнеза Лазара.
Судећи по многобројним поменима у историјским изворима, у манастиру се живело без
прекида.  Од  средњовековних  грађевина  сачувале  су  се  главна  манастирска  црква,
посвећена Ваведењу и капела у пећини, посвећена Светом Николи. 

По  основној  архитектонској  замисли,  горњачка  црква  припада моравској  школи.
Ваведењска црква има тролисну основу са куполом. Припрата је накнадно дозидана,
као и звоник са тремом. Живопис је слабо очуван, а 1847. године пресликао га је Живко
Павловић, сликар из Пожаревца. Бољом очуваношћу одликују се преостале фреске у
капели Светог Николе. Познати српски писац, Ђура Јакшић, написао је поему „Пут у
Горњак“.

Манастир  Ждрело,  касније  назван  Горњак,  на  малој  заравни  изнад  леве
обале Млаве испод стрмих литица планине Јежевца, задужбина је кнеза Лазара. Околни
предео  толико  је  леп  и  живописан,  да  је  Ђура  Јакшић  у  одушевљењу  певао:  „Од
Великог Села до самога Ждрела, ко да је вила нека ћилим разастрела“. Феликс Каниц је
записао: „Застали смо као опчињени раскошном идилом овог предела где су боравили
српски пустињаци“.

10.00. КРЕПОЉИН  - раскрсница на магистрали Горњак - Жагубица 

Полазна тачка планинарске стазе  Велики Врањ. 
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Пешачка  стаза  полази  са  пута  испод  Гавранове  стене  290мн,  која  се  налази
недалеко од центра села Крепољина поред школе и старог стајалишта за аутобус.
Пут од центра Крепољина је асфалт и добар макадам у сужини око 4км. 
Стаза  иде  већином  шумским  путевима,  док  у  другој  половини  прати  стазу
Хомољског маратона. На стази има извора са водом. Стаза није у првом делу
маркирана, а у другом прати маркацију маратона. Приступ врху Велики Врањ је
стеновит са доста камења и једним оштријим успоном у дужини од 100м.

 ,

Дужина стазе 12км. Укупна дужина пешачења 15км. Време пешачења 5 сати. 
Висинска разлика успон/спуст је 600м.

На стази обилазимо Мијуцића пећину и извор Крепољинске реке

   



15.30 КРУПАЈСКО ВРЕЛО

 

   

Одмор, освежење, ручак предвиђени су код Крупајског врела где постоји 
могућност коришћења услуга ресторана

Планирани повратак за Стару Пазову је око 21.30.

ВАЖНО ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ АКЦИЈЕ:

Опрема:   обућа, одећа и сва опрема морају бити примерени према условима на
стази  и временским приликама за ово годишње доба.  ВОДИЧ ЈЕ ДУЖАН ДА
СВИМ  УЧЕСНИЦИМА  БЛАГОВРЕМЕНО  ОБЈАВИ  СПИСАК   ОПРЕМЕ
НЕОПХОДНЕ  ЗА  ПЕШАЧЕЊЕ  НА  СТАЗИ  И  ОБАВЕСТИ  ДА  КО  НЕМА
ОДГОВАРАЈУЋУ  ОСНОВНУ  ПЛАНИНАРСКУ  ОПРЕМА  УЧЕСТВУЈЕ  НА
СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ.

Храна      из ранца -   у сопственом аранжману,  без икаквих обавеза коришћења
ресторана и уговорених оброка. ОБАВЕЗНА КОЛИЧИНА ВОДЕ У РАНЦУ 1,5л

.



Сви учесници су чланови групе по сопственој одговорности. Деца учествују
искључиво у пратњи родитеља, старатеља или наставника. Водич задржава право
измене програма у случају непредвиђених околности, пре свега временских 
прилика. 

ОБАВЕЗНО ЈЕ НОШЕЊЕ МАСКЕ У АУТОБУСУ И ПОШТОВАЊЕ МЕРА КРИЗНОГ
ШТАБА  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  ШИРЕЊА  ВИРУСА  КОРОНА.  СВАКИ  УЧЕСНИК
ПОТПИСУЈЕ  ПАПИР  О  ПРЕУЗИМАЊУ  СОПСТВЕНЕ  ОДГОВРНОСТИ  ЗА
УЧЕШЋЕ НА АКЦИЈИ.
У АУТОБУСУ СЕ НАЛАЗИ СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, АЛИ ЈЕ ПРЕПОРУКА
ВОДИЧА ДА СВАКО НОСИ СВОЈЕ СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ.

Потребна документа за акцију: лична карта, здравствена књижица, чланство у
планинарском клубу.

Водич акције је одговоран за понашање учесника на стази и има право да реагује,
упозори  и  искључи  са  стазе  недисциплиноване  и  све  оне  учеснике  који  се  не
придржавају договореног и прописаног плана и програма акције.

Пријава за акцију подразумева уплату целокупног износа.
Котизација  превоза и организационих трошкова: 1600 рсд. 

Водич: (пријаве и котизација)

Јелена Моловић, лиценца МБ 494; тел: 060–3940– 989 jmolovic@gmail.com

Водич на стази: 

Миливој Томић, лиценца МБ 443; тел: 065-38-31-315, prtilice@gmail.com
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