
РАЂЕВИНА, ДВОРСКА, Лисина 656мнв
ЧЕСМА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА, река и манастир ТРОНОША

Једнодневни излет – планинарска акција – недеља 4.децембар 2022.

*** У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ СНЕГА И СНЕЖНИХ ПАДАВИНА НА ПЛАНИНАМА МЕДВЕДНИК, 
РУДНИК И  ВЕЛИКИ ВРАЊ, ВОДИЧ ЗАДРЖАВА ПРАВО ПРОМЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ 
ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

Рађевина је област у западној Србији између планина Влашића, Цера, Јагодње и Соколских планина. 
Долином Јадра повезана је са Мачвом и Панонском низијом, а заједно са Азбуковицом чини Горње 
Подриње. То је претежно брдско-планински крај, пун шума и пашњака испресецаних бистрим и брзим 
речицама. Највећи врх у брдском делу је Рожањ на Соколској планини (973 м).

Име је добила по војводи Рађу, по легенди, једном од седам витезова кнеза Лазара, коме је на 
"Рађевом пољу" подигнут споменик-обелиск назван Рађев камен.
У турско време Рађевина је била нахија. По Вуку Караџићу, Рађевина је била кнежина на десној обали 
Дрине, између Лознице и Сокола. У првој половини 19. века, Рађевина је срез са 34 села и варошицом 
Крупњем као средиштем

Њен највећи део припада Општини Крупањ, коју чине 23 насељена места од којих су 22 сеоска 
насеља: Бањевац, Бела  ,  Црква, Богоштица, Брезовице, Брштица, Врбић, Дворска, Завлака, Костајник, Красава
, Кржава, Ликодра, Липеновић, Мојковић, Планина, Равнаја, Ставе, Толисавац, Томањ, Цветуља,Белотић, Це
рова, Шљивова и једно варошко насеље, Крупањ, који је привредни, културни и политички центар општине.

Опис планинарске стазе:
Стаза није технички захтевна, темпо кретања је прилагођен групи и не захтева 

посебну планинарску опреме већ основну и примерену годдишњем добу.
Стаза почиње од долине реке Корените, гребена мале и велике Троноше до 

чесме девет Југовића, затим манастирском шумом пењемо врх Лисина 656мнв, 
прелазимо магистралу и идемо према рађевском селу Дворска. Живописни и благо 
заталасани предели, шумовити терени са бистрим планинским потоцима.

дужина стазе 15км 
висинска разлика успон/спуст 490 м; 
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време пешачења: 6 сати умереним темпом 

    
ПЛАН АКЦИЈЕ  :

0  6.00  Полазак из Старе Пазове - центар

На основу броја учесника и начина организације превоза предвиђени су уласци у Земуну, 
Батајници и Новој Пазови.

08.30 Лозница – пауза за доручак, кафа, припрема за пешачку туру. 

9.30 Коренита – почетак пешачке туре
15.30. Дворска - крај пешачке туре
17.00 ручак и одмор у неком од ресторана према Крупњу или алтернативно у договору са 
водичем.

Планирани повратак за Стару Пазову је око 20.00.

ВАЖНО ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ АКЦИЈЕ:

Водич задржава право промене плана акције у зависности од временских прилика и 
броја учесника.
Опрема:  обућа, одећа и сва опрема морају бити примерени према условима на стази  и 
временским приликама за ово годишње доба.  
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. 



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

Пријава за акцију  : уплатом дела котизације од 2.000дин. са слањем свих података из 
планинарске картице. 

Котизација: од 2.000 до 2.500дин у зависности од броја учесника и врсте превоза(минибус
или велики бус)

Водич:  Миливој Томић, лиценца МБ443; тел: 065-38-31-315, prtilice@gmail.com

mailto:prtilice@gmail.com

