
ПЛАН  АКЦИЈЕ  НА  

РУЈ-Руј-1704м и  СВРЉИШКЕ ПЛАНИНЕ-1267м 
 

09-10.05.2020. 
 

 

09.05. Полазак из Скерлићеве улице у 6. сати. Са пута ка Сврљигу 
одлазимо до села Ореовице на западном подножју Сврљишких 
планина одакле ћемо кренути на туру.  

 

 
 

Тура СВРЉИШКЕ ПЛАНИНЕ. Из села Ореовице /550м/ излазимо 
прво на врх Вишеград /980м/ па даље гребеном планине ка истоку 
преко централног западног дела планине све до највишег врха на 
том делу планине, врх Плеш /1267м/. Затим стрми силазак низ јужне 
падине ка Сићевачкој клисури до села Градишта /450м/ где 
завршавамо туру. По завршетку туре одлазак за Пирот где ћемо 
преноћити. . Дужина туре је око 16км, успон 700м, силазак 900м. 
 

 

 
 

 

10.05. Ујутро у 7 сати одлазак из Пирота преко кањона Јерме до  
Звоначке бање и још даље до села Раките, полазног места за успон 
на Руј планину. 



 
  
 

Тура РУЈ.  Из 
села Раките  
/760м/ крећемо 
путем уз 
Вучиделску реку 
до села Вучи Дел 
/1100м/ одакле 
почиње стрмији 
успон до 
Крагујевог дела 
/1423м/ на 
граници и онда 

граничном 
стазом до 
највише коте, врх 
Руј /1704м/. Са 
врха силазак 

граничном 
стазом до врха 
Ветрен /1457м/ 
одакле се 
одвајамо са 
граничне стазе и 
силазимо на 
полазно место, 
село Ракиту. 
Дужина туре је 
око 18км, успон 
1000м. 
 
 
 

У повратку краће задржавање у кањону Јерме и у манастиру 
Св.Јована у Поганову. 
Повратак преко Пирота уз задржавање у „Вожду“ у Белој Паланци. 
Долазак у Београд до 23 сата. 
 

 



  
 

  

 

-Понети топлу одећу, обућу, камашне и осталу опрему за прелазни 
пролећни  период, односно прилагодити одећу и обућу годишњем 
добу. 
-Обавезно понети здравствену и планинарску књижицу са плаћеном 
чланарином за текућу годину. 
 

Трошкови: 5500  динара. 

У трошкове је урачунато следеће: превоз минибусом, путарине, 

и једно преноћиште у Пироту. 

Аконтациона уплата од 2500 динара уз обавезну доставу потребних 

података:  бр.чланске картице, планинарски клуб, и година рођења. 

Вођа акције задржава право да у случају неповољних временских 

услова  и непредвиђених околности изврши измену плана и прилагоди 

постојећим условима ради безбедности учесника акције.  

Верољуб Ковачевић, тел.+381642259941,  

Мејл: pss.veroljub55@gmail.com 

 


