
ВЕЛИКА КЛЕКОВАЧА (1962 мнв), МАЛА КЛЕКОВАЧА (1761 мнв) и ОСЈЕЧЕНИЦА (1795 мнв) 

 
Гребен Клековаче - Аутор фотографије: Борис Чичић 

Петак (23. октобар): Полазак из Панчева, код Дома омладине у 16.00 часова. Улазак 
путника у Београду, код „Сава центра” (улица Владимира Поповића, код улаза који гледа 
према реци) у 16.45 часова. Молимо све учеснике да дођу на договорено место десетак 
минута раније. Наставак путовања ауто-путем према Шиду, а затим  
преко Бјељине до Бања Луке и нашег смештаја, где стижемо после поноћи.  
Субота (24. октобар): Рано устајање, паковање свих ствари у наше возило и превозимо се 
до подножја Клековаче. Сам врх је обрастао ниским растињем, клеком, по којој је планина 
и добила име. Клековачу одликују велике стене, које се протежу дуж целог гребена од 
Велике до Мале Клековаче, а наш план је да га целог препешачимо.  

   
Клековача - Аутор фотографија: Владимир Тадић - Свјетлопис 

На стази има детаља који захтевају опрез, али то свакако није проблем за планинаре са 
искуством. Прво излазимо на Малу Клековачу, гребеном идемо до врха Велика Клековача, 
а затим силазимо до возила, који ће нас превести до нашег смештаја за другу ноћ. 



У зависности од услова на стази, за успон и повратак ће нам требати око 8-9 сати, уз 
пређених 14 км и висинску разлику од 950 метара. 
Недеља (25. октобар): Устајање, паковање свих ствари у наше возило и превозимо се до 
подножја планине. Стеновито теме Осјеченице као да је одсечено и штрчи изнад појаса 
шуме, отуда и њен назив. Сам врх је на уској и дугачкој висоравни са које се спуштају 
камене литице, због чега има изврстан и широк видик на све стране.  

 
Поглед са Осјеченице у јесен - Аутор фотографије: Борис Чичић 

Први део стазе води кроз шуму и тако ће бити до 1600 мнв, а затим ћемо угледати стене 
Осјеченице. Наша стаза води преко стена које су осигуране сајлом и не би требало да 
преставаља проблем ником ко је и раније користио три ослонца приликом пењања на 
неке врхове. Убрзо смо на врху Велика Осјеченица (1795 мнв), где ћемо направити паузу. 
Силазимо другом, серпентинском стазом и поново кроз шуму долазимо до возила, којим 
преко Бања Луке стижемо до Београда и Панчева. 

     
        Аутор фотографије: Владимир Тадић - Свјетлопис                                         Аутор фотографије: Борис Чичић 



 

Тога дана ћемо имати око 820 метара успона, уз 9 км пешачења, за 6 сати. 

Опрема: Гардероба и обућа (обавезно планинарске ципеле) прилагођена временским 
условима и боравку на планини, заштита од сунца, ветра, кише и снега, чеона лампа, 
средства прве помоћи, храна, 2 л воде.  

Документација: Лична карта, здравствена, планинарска картица и осигурање. 

Храна: Сопствена, из ранца. У суботу после пешачења имамо ручак – уз ранију пријаву.  

Смештај: Хостел у Бања Луци (прва ноћ) и Ловачки дом у шуми (друга ноћ). Оба објекта 
имају мањекреветне собе (свака соба купатило), ресторан…  

Цена: 4800 динара, плус 20 евра. У цену урачунато: два ноћења, боравишна такса, превоз, 
путарине, храна и смештај за возача и организациони трошкови.  

Уплата динарског износа је потврда пријаве. 

У случају одустајања, потребно је пронаћи замену, јер се новац не враћа. 

Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на 
компромисе, који све подређују личном комфору, а немају осећај за потребе других људи. 

Напомена: Програм путовања и успона је оријентациони. Организатор задржава право 
измене плана у случају непредвиђених околности. Учесници иду на сопствену одговорност 
уз придржавање Правилника о безбедном извођењу планинарских активности ПСС: 
https://pss.rs/wp-content/uploads/2017/09/P120-Bezbedno-izvodjenje-planinar.-akcija.pdf 

Организатор: ПК „Копаоник“, Лепосавић. 

Водичи: Милутин Илић (063510503) и Славица Илић. 
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