
Ферате Берим, Ари, Мат и Shpellat (пећина/шпиља) или пешачење 

Мокра Гора – Берим 1731 мнв и Рогозна - Бубски шиљак 1282 мнв и Црни врх 1479 мнв 

 
Један од четири висећа моста на ферати Берим - Извор фотографије: Outdoor In 

Петак (2. јул 2021.): 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 Чачку и даље преко Краљева, Рашке, 
Новог Пазара, до Зубиног потока. Долазак у касним сатима у смештај. Ноћење. 
Субота/недеља (3.-4. јул): План за све учеснике - пешачење или ферата. 
Група која иде на пешачење - (или по избору, један дан пешачење, други дан ферата), 
извршиће успон на највиши врх Рогозне -  Црни врх (1479 мнв) и Бубски шиљак (1282 мнв).  

   
Атрактивни Бубски шиљак (1282 мнв)     Аутор: Miroslav Chella Lazarevic     Поглед са Мокре Горе на Рогозну и језеро Газиводе 



 
Другог дана ће група имати могућност да се попне на један од врхова Мокре Горе – Берим 
(1731 мнв) – где се завршава ферата и заједно са групом која је ишла на ферату, пешачком 
стазом сиђе до Превије, места где нас чека превоз. 
Група која иде на ферате - У плану је да један дан извршимо успон фератом на врх Берим 
(1731 мнв), а други дан одемо у Руговску клисуру, и недалеко од Пећке Патријаршије (ко 
жели, имаће прилику да посети нашу велику светињу) идемо на ферате Ари и Мат. 
Опис за ферате Ари и Мат – Од нашег смештаја идемо превозом до Пећке Патријаршије 
и места где је у Руговској клисури старт за ферату. Ферата Ари је вертикална, ферата Мат 
хоризонтална, а заједно са трећом фератом Shpellat и проласком кроз пећину/шпиљу, 
акција ће трајати 3-4 сата. Све три ферате повезане и лако се прелази са једне на другу. 

 
Траса ферате Ари, Мат и Shpellat је сво време изнад клисуре и погледи су одлични - извор фотографије: activealbania.com 

Ове ферате су погодне за први сусрет са новим начином пењања, а прелазак истих не би 
требало да представља проблем, поготово што ће у свакој групи бити један 
инструктор/водич. 
 

 



Опис за ферату Берим: Из Зубиног потока, шумским, приступним путем се превозимо до 
Превије. Од Превије настављамо пешице до логистичког кампа у подножју ферате Берим 
(око 2 км удаљености). У логистичком кампу преузимамо опрему (шлем, апсорбер, појас) 
и имамо краћу обуку - како се користи опрема. 

Фератом излазимо на врх Берима  (1731 мнв), за шта ће нам бити потребно око 6 сати. 
Силазимо планинарском стазом до Превије - места где нас чека комби превоз. 

    
Приступ тунелској пећини и излаз из ње - Извор фотографија: Outdoor In 

На траси ферате се налази много лепих детаља: клупе, видиковци, вертикале…, а пећина 
са клупом за одмор и видиковцем је посебно атрактивна. Траса ферата се даље наставља 
кроз пећину до њеног излаза са друге стране. Четири висећа моста - сваки посебан и 
атрактиван на свој начин, су сврстали ферату Берим у ред најатрактивнијих ферата.  

Без обзира на број висећих мостова, као и дужину трајања пењања (око 6 сати), ферата је 
потпуно безбедна и конструисана тако да и људи без претходног искуства (али са 
пристојном физичком спремом и вољним моментом) могу успешно да изађу на врх. 

    



    
Детаљи на ферати Берим - Извор фотографија: Outdoor In 

Након завршетка свих планираних активности, повратак у Београд и Панчево. 
Опрема: Планинарске ципеле и гардероба прилагођена промењивим временским 
условима и боравку на планини, заштита од сунца, ветра и кише (крема, наочаре, капа), 
чеона лампа, средства прве помоћи, рукавице, храна и вода. 
Ко иде на фетару, добија комплетну опрему за пењање од домаћина. 
Ко жели да користи своју опрему, неопходно је да буде технички исправна и комплетна. 
Документација: Лична карта, здравствена и важећа планинарска картица. 
Храна: У суботу и недељу је могуће узети доручак и оброк после планинарења у Зубином 
Потоку, где ћемо бити смештени. 
Цена: 3900 динара. Урачунато: превоз, путарине, трошкови за возача (храна и смештај) и 
организациони трошкови. 
Одвојено се плаћа: 
- Ноћење - Хостел (ноћење са доручком 10 евра х 2) и Студентски центар (5 евра х 2).  
- Ферата Берим - 50 евра (превоз комбијем земљаним путем до Превије и назад, опрема 
за ферату, водич-инструктор и осигурање). Ко користи личну опрему цена је 45 евра. 
- Ферате Ари, Мат и Shpellat (пећина/шпиља) - 25 евра (превоз од Зубиног Потока до Пећке 
Патријаршије и назад, опрема за ферату, водич-инструктор и осигурање). Сви учесници 
плаћају исту цену за ферату, без обзира чију опрему користе. 
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 (063510503) и Славица Илић 

https://pss.rs/wp-content/uploads/2017/09/P120-Bezbedno-izvodjenje-planinar.-akcija.pdf

