
 

ПЛАН  АКЦИЈЕ   
ПЕШТЕР-В.Нинаја-1358м 

 и  
РОГОЗНА-Црни врх-1479м 

 
      20-22. март 2020. 

22. март 2020. Пплазак из Скерлићеве у 17 сата. Прекп Краљева и Н.Пазара пдлазимп дп манастира Спппћана  где ћемп у 
пближљем пбјекту бити са смештајем на пвпј акцији.  

 
 
-Манастир Сопоћани, дпм Свете Трпјице, 
је ппдигап краљ Стефан Урпш I (1243—
1276) недалекп пд извпра реке Рашке. 
Фреске манастира Спппћани су правп 
ремек-делп уметнпсти, штп је мнпгп 
гпдина касније Спппћанима дпнелп 
светску славу. Данас је један пд 
најзначајнијих српских културних 
сппменика, кпји је 1979. гпдине увршћен 
на УНЕСКО-ву листу светске баштине. 

 
 

 
-Јелеч-град (рашки ) је средопвекпвна 
тврђава кпја се налази 12 km југпистпчнп 
пд Нпвпг Пазара на једнпм пд узвишеоа 
планине Рпгпзне. Недалекп пд Јелеча 
је 1282. гпдине ппвредип нпгу краљ 
Драгутин дпк је лпвип, ппсле чега је 
у Дежеви абдицирап у кприст свпг 
млађег брата Милутина. Ппсле тпга се 
Јелеч ппмиое 1314. гпдине, а 
у псманлијске руке пада крајем XIV века.  

23. март 2020. Одлазак путем 
кпји впди ка Пештери дп села 
Тпчилпва на пбпду Кпштан 
ппља. 
Тура ВЕЛИКА НИНАЈА. 
Крећемп са пута у селу 
Тпчилпву /990м/ уз Цигански 
дп све дп изнад села Пружоа 
пдакле излазимп на истпчни 
врх планине Јаблан/1339м/. 
Одатле се враћамп прекп 
виспва и удплина све дп 
највишег врха Велике Нинаје, 
Влашки врх-1358м.  
Са врха силазак прекп 
Сампграда/1091м/ на пплазнп местп у селу Тпчилпву. Ппвратак у Спппћане где ћемп 
пбићи врелп Рашке и манастир. Дужина туре  је око 14км, успон и силазак по 650м. 
 
-Велика Нинаја је планина у југпзападнпј Србији, југпистпчнп пд Сјенице а северпзападнп пд Тутина. 
Налази се на истпчнпм пбпду Пештерске висправни.Слпжене је мпрфплпгије и чине је изплпвани гребени 
Хпмара и Сухара на северу и Велике Нинаје на југу. Највиши врх је на Хпмару, Сухи крш-1462м. 

24. март 2020. Одлазак прекп 
Н.Пазара уз реку Јпшаницу дп 
села Беланске и даље дп 
пдредишта у селу Грубетићима 
пдакле ћемп кренути на туру 
пп Рпгпзни. 
Тура РОГОЗНА: Пплазак из 
села Грубетића/960м/ где се 
првп прплази ппред пштрпг 
брда Кпоиц/1221м/  и даље 
шумским путем са кпга се 
скреће на завршни усппн на највиши врх планине Рпгпзне, Црни врх/1479м/. 
Силазак на север крпз шуму све дп превпја /1100м/ јужнп пд Јелеч-града. Усппн на 
врх Јелеч-град на кпме се налази тврђава Јеринин град/1262м/ . Ппвратак на превпј 
па силазак у селп Отес и низ дплину дп села Беланске у дплини Јпшанице.  Дужина 
туре је око 12км, успона 700м, силаска 950м. 
Пп завршетку туре ппвратак прекп Н.Пазара где 
ћемп се задржати извеснп време па наставити пут 
прекп  Рашке дп Бпгутпвца где ћемп свратити у  
кафану „Кпд Мира“. Тп је  стара кафана  из 
1826.гпдине. У Бепград требa да стигнемп пкп 22 
сата. 
 

 
Трошкови:превоз минибусом и два преноћишта у Сопоћанима износе 5500 дин. 
 

 
Верољуб Ковачевић, тел. 064/225-9941 
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