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СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД  
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Извештај са планинарске акције Лазарев кањон и врхови у Источној Србији 
 

Малиник - Лазаров кањон – Тупижница 

 
МАЛИНИК:  

Датум:                                                                                                    17.10.2020. 

Време проведено на стази:                                                                                      9 часова 

Планина / врхови на стази:                                                                            Малиник / Велики Малиник 1158 мнв 

Смештај:                                        хостел „Панорама“, Бољевац  

Организатор:                 „Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“ 

Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 

Највиши врх:                                                        Велики Малиник (1158 мнв)  
Висинска разлика успона:                                исходиште 513 мнв на 1158 мнв = 645 мнв 

Висинска разлика силаска са врха:                                       539 мнв на 150 мнв = 389 мнв 

Препешачено км:                                                         20,5 км 
Број учесника на акцији: 40 

Број учесника из ПСД „Поштар“: 1 

 

ТУПИЖНИЦА:  

Датум:                                                                                                    18.10.2020. 

Време проведено на стази:                                                                                      6 часова 

Планина / врхови на стази:                                                                            Тупижница / Глоговачки врх 1160 мнв 

Смештај:                                        хостел „Панорама“, Бољевац  

Организатор:                 „Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“ 

Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 

Највиши врх:                                                        Глоговачки врх 1160 мнв 
Висинска разлика успона:                                исходиште 534 мнв на 1160 мнв = 626 мнв 

Висинска разлика силаска са врха:                                       1160 мнв на 534 мнв = 626 мнв 

Препешачено км:                                                         11,2 км 
Број учесника на акцији: 40 

Број учесника из ПСД „Поштар“: 1 

 
Опис акције: 

 

Субота, 17.10.2020. - успон на Малиник: 
 

Из Новог Сада смо кренули у суботу у 02:00. После готово 5 сати вожње, нешто пре 07:00 смо 

стигли у село Злот. Уследила је припрема за успон и полазак на пешачење ка највишем врху 

планине Малиник – Велики Малиник (1158 мнв).  

Током успона смо посетили неколико видиковаца изнад Лазаревог кањона у оквиру домаћинства 

породице Мустецић. Тешко је одлучити се са којег се пружа лепши поглед.  

После паузе за фотографисање и окрепљење, наставили смо с пешачењем. Стаза је средње 

захтевна, уз константни успон. На самом врху смо се разочарали јер је врх прилично запуштен и 

зарастао, те се није могуће смо остали ускраћени за поглед на околину са надморске висине од 

1158 метара.  
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Пoвратак ка селу Злот је био истом стазом, с тим да нас је превоз чекао испред „Лазареве пећине“ 

која је била затворена за посетиоце. 

Преноћили смо у хостелу „Панорама“ у Бољевцу.   
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Недеља 18.10.2020. – успон на Тупижницу: 

  

Након доручка се возимо до села Бучје одакле крећемо са пешачењем ка највишем врху планине 

Тупужница – Глоговачки врх (1160 мнв). Стаза је кружна, променљивог терена, али ипак нешто 

лакша него дан пре на Малинику. После око 3 сата пешачења попели смо се на Глоговачки врх са 

којег се пружа фантастичан поглед на околину и веома доминантан Ртањ у даљини.  

  

  
 

Након повртака у село Бучје, око 16:00 крећемо ка Новом Саду где стижемо у 22:00.  

           
Снимио: Иван Татомиров и учесници акције 

Извештај поднео учесник из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Иван Татомиров 

Оверава водич ПСС из ПК „Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 


