
 Aлпинистички одсек Нови Сад при ПСД „Железничар“ Нови Сад 

 

Р. бр. извештаја: Уноси Веца 

И З В Е Ш Т А Ј     С А    А К Ц И Ј Е 

 

Обавезан део 

Место одржавања акције : Северни гребен Суве планине, село Космовац 

Период извођења акције: 08.12.2020. 

Тип акције:  

Првенствена смер која води црвеним кулоаром , на врх 1500м на исток од Трема 

 северна страна гребена Суве планине 

 

  

Учесници акције: Војкан Ивановић, Митар Милосављевић, Иван Митић 

 

 

 

 

 

Kраћи опис активности: Током извођења алпинистичког маршана северном гребену Суве 
планине са полицијским службеницима Жандармерије, попета је првенствена смер у сувој 
стени на северном гребену, тачније црвени кулоар који излази 1500м источно од врха 
Трема.Први Војкан Ивановић, супењачи Митар Милосављевић, Иван Митић. Дана 08.12.2020. 
године, за завршетак смери било потребно око 4 сата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остало: нпр. 

- Превоз: 

- Врста смештаја:  

- Напомена:  

Извештај написао/ла: Војкан Ивановић 

Место и датум:  18.12.2020. ниш 

Prilozi:  

 

 



 

 

 

Опциони део 

 

Oпис акције: 

Полазна тачка је село Космовац, које се налази испод северног гребена. Време које је потребно 
за долазак испод стене је око 3 сата, изузетно тежак терен за кретање. После неких километар 
ходања кроз шуму долаѕзи се на чистину коју су направиле лавине у зимском делу. Велико 
одроњено камење знатно отежава кретање на нагибу који је преко 60 степени.  

На над висине око 1300 м долази се до прве стене висине око 12 м. Тежина тог дела  је 4+. 
Морам да напоменем да је током целе смери стена изузетно крушљива и мора се водити 
рачуна. Након прве вертикале излази се на зараван поред велике крошње са нагибом већим од  

45 степени. После неких 150 метара долази се до друге вертикале дужине око десетак метара 
Тежине 5-.  По средини је блага пукотина не толико сигурна, а са леве и десне стране је стена. 
Десна страна је здравија сто се тиче стене тако да је погоднија за излазак са финим детаљима. 

После другог дела нагиб постаје већи, мало вуче на север у десно и савладава се лаганимходом 
у навези. После неких стотинк метара долази се испод треће и највеће вертикале која излази на 
врх гребена. Дужина је око 25 метара тежине од 5 до 5+ са неким детаљима. Равна плоча 
малтене без жљебова са доста траве и земље али са добрим хватиштима која су такође 
крушљива, која још отежавају ионако влажну стену. 

Напомињем да је стена најбоља за пењање у летњим месецима као сува јер је северна страна у 
већем делу године влажна. Такође је екстра за зимско пењање јер се снег задржава скоро до 
Марта. 

На врх гребена се излаѕи на надморској висини око 1720 м и то 1500м источно од највишег врха 
Суве планине трема.  

Враћањен је након изласка на гребен десно на север преко Трема па до седла Девојачки гроб. 
Одатле десно кроз шуму обележеном стазом до Бојаниних вода. За повратак од изласка на врх 
је око 2 сата лаганим ходом (устаљена и позната планинарска стаза гребеном). 

 



 

 

 

(Mогу се приложити извештаји o значајним активностима у оквиру других планинарско-спортских дисциплина 
или о важнијим резултатима са такмичења: спелеологија / обилазак трансверзала / маратони / планинарско 
такмичење / оријентиринг / трка прежовљавањa / рафтинг / скијање .. 



 

 


