
 
ПЛАН  АКЦИЈЕ НА ПЛАНИНЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ   

СЕЛИЧЕВИЦА-Велика Тумба (903м), ДУКАТ-Аниште (1786м)  

БЕСНА КОБИЛА (1922м), РУЈАН-Каље-(968м) 

15-19. фебруар 2023.  
 

 
15.02.23. Полазак из Скерлићеве улице у 6.30 сати. Одлазак преко Ниша до села 

Вукманово  одакле крећемо на планину Селичевицу. 
СЕЛИЧЕВИЦА. Од села Вукманова (400м) тура води шумским путем прво до 

Прекопа (772м) па на највиши врх планине Велику Тумбу (903м). Одатле у правцу 
југа силазак у село Гркиња (350м) у близини Гаџиног хана у Заплању. Дужина туре 
је око 12км, успон 550м, силазак 600м. 

По завршетку туре одлазак за Врање где ћемо коначити наредне четири ноћи. 

 
16.02.23. Ујитро у 7,30. сати одлазимо до Трговишта и још даље уз долину 

Трипушнице до Радовнице и уколико снежни услови на путу буду повољни још даље 
уз долину Пролесачке реке до села Пролесја. 



ДУКАТ. Од школе у селу Пролесје (1150м) полазимо шумским путем уз засеок 
Деда Богданци (1300м) након чега се излази на простране голетне стране јужног 
дела Дукат планинне. Излазимо на врх Аниште (1786м) који се налази на граници  са 
Македонијом.  Повратак једним дугим издуженим пределом између Пролесачке 
реке на западу и Црне реке на истоку и северу. Силазак је постепен и води преко 
висова: Каменита чука (1651м), Китка (1604м), Жути камен (1588м) и Дугог рида 
1411м) , одакле је стаза стрмија све до силаска у Радовницу (930м). Дужина туре је 
око 13км, успон 730М, силазак 930м. 

 
17.02.23. Ујутро у 8 сати полазимо ка манстиру Прохор Пчињски и код села 

Кленике одлазимо до засеока  Куштица. 
РУЈАН. Из села Куштице крећемо уз источне падине планине све до виса Бели 

камен (939м) одакле се даље у правцу југа преко засеока  Лукарце излази на највиши 
врх планине Каље (968м).  Са врха стаза води у правцу југоистока све до манастира. 
Стаза прво силази на Доброглед (766м), па на Јованова Трла (697м) одакле следи 
успон на врх Старачка кула (840м) код села Горњи Старац. Одавде следи стрмији 
силазак у долину Пчиње (436м), односно до манастира Св.Прохор Пчињски. Дужина 
туре је око 17км, успон 700м, силазак 800м 

 



18.02.23. У 7,30 сати полазимо за Криву Феју и још даље до планинарског дома 
(уколико пут буде проходан) 

БЕСНА КОБИЛА. Од планинарског дома (1450м) стаза води до испод Мусуља 
(1777м) и са превоја води на врх Бесна Кобила (1923м). Повратак истом стазом до 
дома. Уколико се не буде могло превозом из Криве феје доћи до пл.дома онда је 
укупна дужина туре дужа за 6км. Дужина туре је око 6км,(или 12км), успон и силазак 
по 500м (или 700м). 

 
19.02.23. Полазимо из Врања у 8 сати. Одлазак за Ниш где ћемо обићи Чегар, 

Ћеле кулу и извесно време провести у Нишу. Долазак у Београд до 21 сат. 

-Обавезно понети личну карту, здравствену књижицу и планинарску књижицу 
са плаћеном чланарином за текућу годину. 

-ОПРЕМА: Одећа и обућа за планине средње висине за зимски период, 
кабаница, штапови, вода, батеријска лампа... 

Туре ће уколико буду снежни услови неповољни бити кориговане према 
тадашњим условима на терену.  

-ТРОШКОВИ: Трошкови превоза, возача и организације износе 6.500дин, цена 
четири преноћишта у Врању износи 5000 динара. (резервације смештаја у договору 
са водичом).  Укупи трошкови по особи на бази осамнаест уплата износе 11.500 дин. 

-ПРИЈАВЕ: Пријаве уз аконтацију од 5000 динара  до 10.02.2023. Пријаве без 
аконтације неће се узимати у обзир. Уз пријаву доставити број пл. легитимације и 
име клуба и годиште.  

-НАПОМЕНА: Сви пријављени учествују на сопствену одговорност и у складу 
са тим потписују изјаву о одговорности у складу са правилником ПСС-а. На акцији 
могу да учествују планинари који већ имају искуства на зимским условима. Водич 
задржава право измене плана акције у случају непредвиђених околности. На акцији 
није дозвољена никаква самовоља и удаљавање од групе у току успона.  

Верољуб Ковачевић, тел. +381 64 225 99 41,             МБ.456 
Mail. pss.veroljub55@gmail.com 
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СЕЛИЧЕВИЦА. Селичевица је планина која 
се налази недалеко од Ниша. Убраја се 
у Родопске планине, односно планине 
Српско-македонске масе. Пружа се 
од Јужне Мораве на југозападу до   на 
североистоку. Највиши врхови  Велика 
Тумба (903 m), Ибровица (902 m) и 
Цветкова јабука (831 m).   

РУЈАН ИЛИ РУЈЕН, је планина у 
југоисточном делу Србије и 
североисточном делу Северне 
Македоније, између Бујановца и 
Куманова. Планина припада српско-
македонској маси громадних планина, а од 
планине Козјак је одваја долина 
реке Пчиње. Године 1930. на Рујну,  на 
месту где су пале прве српске жртве за 
ослобођење јужне Србије постављен је 
споменик.  
ДУКАТ, има облик издуженог трокрака. Од 
међукраког централног врха Јурик (1705 
m) грана се у три правца која су гребенски 
везана. На истоку је гребен ка Црнооку, на 
северозападу ка Бесној кобили, који се 
завршава врхом Чука плоче (1 806 m), 
трећем по висини на Дукату. Трећи крак 
одваја се ка југу, ка Големом врху. 
Припада Родопском планинском систему. 
Било планине је голо и на њему се налазе 
мањи засеоцу.  

БЕСНА КОБИЛА је планина у југоисточној 
Србији, на развођу слива Јужне Мораве и 
слива Струме. Припада планинама 
Родопског система. Највиши врх јој је 
1.922 m, а остали високи врхови су Шупља 
падина (1.862), Мусуљ (1.777), Мечит 
(1.587), Бела Вода и Модрика. Гребеном 
ове планине простирала се српско-
бугарска граница у периоду између 1878. 
и 1919. године. 
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