
СУБРИН АМФИТЕАТАР и врх Субра (1679 мнв), 
излазак и залазак сунца на врху Каменски кабао (1384 мнв), 

спавање на плажи и у планинарском дому, осољавање у мору 

 
Субрин амфитеатар (Марков кош) - Аутор фотографије: Иван Иванковић 

Петак (20. мај 2022.): 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 преко Овчар бање, 
Ужица, Подгорице… до мора. 
Субота (21. мај): Рани долазак (око 4.00 часа) на обалу мора, где је 
у плану да паркирамо наш превоз и пар сати одморимо на плажи. 
Подметач и врећа ће бити довољни за неколико сати одмора на 
обали, а ко жели може понети и шатор или спавати у аутобусу 
(сигурно ће бити довољно места да се пружи колико је дугачак). 

 



Одабрали смо плажу која је окренута према истоку, а јутарње сунце 
ће пријати и лагано разбудити све нас. У близини плаже су пекара, 
продавница и ресторан, где ће зависници од јутарње кафе моћи да 
обаве свој ритуал. Биће времена и за осољавање. Након завршетка 
јутарњих потреба превозом идемо до места Крушевице (700 мнв), 
где је почетна тачка нашег успона. Раније смо кретали из места 
Врбањ (1010 мнв), а сада ћемо покушати успон другом стазом, коју 
ни мештани не користе као некад, па је могуће да ће мало бити 
зарасла у растиње. Видећемо.  У ранац пакујемо ствари неопходне 
за два дана. Осим стандардне опреме, хране и воде коју иначе 
носимо за један дан, потребно је понети још један оброк, папуче, 
резервну мајицу и лагану, летњу врећу или уложак за врећу за 
спавање (може и од постељине), јер у дому имају ћебад и воду за 
пиће, а наручићемо и оброк за суботу - кад стигнемо у дом.  

 
У даљини Субрин амфитеатар – Аутор фотографије: Иван Иванковић 

Први део стазе је кроз типично приморско растиње и букову шуму 
(слабо коришћеном, могуће зараслом стазом), а затим избијамо на 
јаку стазу која иде од места Врбањ према Субри. Ускоро улазимо у 
суровији, каменити део, где стаза води преко великих стена које 
ваља заобилазити, прескакати или вешто попети. То је тзв. Марков 
кош и пролазимо кроз амфитеатар стазом која је средње тешка, 
мало технички захтевнија, али искусним планинарима то неће 
представљати проблем. Опрезност при сваком кораку се 
подразумева и након пар сати ћемо бити на сигурном.  



На изласку из амфитеатра нас очекује још један детаљ у стени који 
се лако прелази захваљујући сајли која је постављена.  

   
Амфитеатар из овог угла личи на кањон - Аутор фотографија: Иван Иванковић – Детаљ са сајлом 

Након проласка кроз амфитеатар излазимо на врх Субре (1679 мнв), 
где нам се отвара видик на остале врхове Орјена: Велики/Зубачки 
Кабао, Одијево, Рободо, Радоштак…, као и планине: Ловћен, Румију, 
Дурмитор… део црногорске и дубровачке обале…  

   
Поглед ка мору са врха Субре - Аутор фотографија: Иван Иванковић – Шкрапе на Субрином платоу 

Заслужена пауза на врху пола сата, а затим силазимо преко две 
занимљиве микролокације - Субриног платоа и Вилиног гувна 

испресецаних шкрапама до планинарског дома „За Вратлом” (1160 
мнв), у коме ћемо бити смештени.  
Шкрапе су линеарне, отворене или затворене депресије, изразито 
неправилног уздужног и попречног профила, настале растварањем 
огољених карбонатних стена. Дужине, ширине и дубине шкрапа 
варирају од пар центиметара, неколико метара, па до више 
десетина метара. Шкрапе се јављају на кречњачким или ређе 
доломитским падинама. 



Терен покривен шкрапама назива се шкрапар. Шкрапари спадају 
међу најнепроходније терене. Уз Субру, Трештени врх (на Маганику) 
је најлепши представник таквих терена. Неправилне дубоке 
депресије раздвојене су уским гребенима, местимично оштријим 
од сечива ножа. Одатле за такве терене назив љути крас. 

 
Вилино гувно – Аутор фотографије: Славенко Вукасовић 

На овој стази нас очекује око 16 км пешачења, уз 1200 метара успона 
и 8 сати пешачења.  
Након ручка и краћег одмора у дому, ко буде желео, идемо на 
оближњи врх Каменски кабао (1384 мнв) до кога нам од дома треба 
око сат времена. Залазак сунца према улазу у Бококоторски залив,  
Превлаци, острву Мамула и полуострву Луштица ће вредети 
уложеног труда. Повратак у дом под светлима чеоних лампи.  

   
Дом, превој Вратло и море у даљини – Извор: Планинарски дом за Вратлом – Залазак сунца над Боком 

Недеља (22. мај): Ко је пропустио залазак сунца, имаће прилику да 
пре свитања изађе на исти врх, доручкује и ужива у изласку сунца.  



Стаза од дома до врха је дугачка око 2,5 км, уз 260 метара успона. 
Повратак у дом истом стазом, паковање и силазак до напуштеног 
мотела Борићи, где нас чека превоз. 
Пут до куће нас води магистралом уз обалу, што ћемо искористити 
за још једно купање у мору. Очекиван повратак до поноћи. 
Опрема: Дубоке планинарске ципеле и гардероба прилагођена 
временским условима, заштита од сунца, ветра и кише (крема, 
наочаре, капа), чеона лампа, храна, вода, средства прве помоћи… 
Купаћи, пешкир и папуче - по жељи. 
За спавање на плажи понети подметач и врећу. За спавање у 
планинарском дому понети врећу или уложак за врећу за спавање. 
Документација: Лична карта, осигурање (свако за себе узима) и 
важећа планинарска картица. 
Храна: За оне који желе, унапред ћемо договорити ручак у суботу, 
по доласку у дом. Остали оброци у личној режији. 
Смештај: Ноћење у планинарском дому „За Вратлом” – чист, 
вишекреветне собе, у понуди имају стандардна пића, у прелепом 
динарском окружењу, са правом планинарском атмосфером. 
Цена: 6500 динара и 7 евра. У цену урачунато: једно ноћење у дому, 
превоз, путарине, храна и смештај за возача и орг. трошкови.  
У случају одустајања, потребно је пронаћи одговарајућу замену. 
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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