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Извештај са планинарске акције на Копаонику и Мокрој гори 
 

Зимски успон на Копаоник и Мокру гору 

 
КОПАОНИК:  

Датум:                                                                                                    12.12.2020. 

Време проведено на стази:                                                                                      6 часова 

Планина / врхови на стази:                                                                            Копаоник / Шиљак (1622 мнв), Суво рудиште (1976 мнв) 

Смештај:                                        Планинарски дом „Поглед“, Мокра гора  

Организатор:                 „Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“ 

Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 

Највиши врх:                                                        Суво рудиште (1976 мнв)  
Висинска разлика успона:                                исходиште 1500 мнв на 1976 мнв = 476 мнв 

Висинска разлика силаска са врха:                                       1976 мнв на 1500 мнв = 476 мнв 

Препешачено км:                                                         око 17 км 
Број учесника на акцији: 12 

Број учесника из ПСД „Поштар“: 1 

 
МОКРА ГОРА:  

Датум:                                                                                                    13.12.2020. 

Време проведено на стази:                                                                                      8 часова 

Планина / врхови на стази:                                                                            Мокра гора / Белег, 2142 мнв 

Смештај:                                        Планинарски дом „Поглед“, Мокра гора 

Организатор:                 „Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“ 

Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 

Највиши врх:                                                        Белег (2142 мнв)  
Висинска разлика успона:                                исходиште 1340 мнв на 2142 мнв = 802 мнв 

Висинска разлика силаска са врха:                                       2142 мнв на 1340 мнв = 802 мнв 

Препешачено км:                                                         око 20 км 
Број учесника на акцији: 15 

Број учесника из ПСД „Поштар“: 1 

 
Опис акције: 

 
Субота, 12.12.2020. – успон на Копаоник 

 

Из Новог Сада крећемо у суботу у 02:00ч. У викенд насеље Треска на Копаонику стижемо око 

08:00ч. Ту се припремамо и полазимо на успон. Током успона на врх Шиљак (1622 мнв), пратило 

нас је време без падавина, уз местимичну облачност. Са овог врха се пружа прелеп видик ка 

планинама Радочело и Голији.  

Након паузе за фотографисање, настављамо даље у правцу Панчићевог врха, највишег врха 

Копаоника. Међутим, како се на Панчићевом врху (2017 мнв) налази војни објекат, приступ истом 

није био могућ, те настављамо ка врху у непосредној близини – Суво рудиште (1976 мнв). У 

региону Сувог рудишта је било око 10 цм снега, али без нових падавина.  

Након паузе за окрепљење и фотографисање, ски стазама се спуштамо до викенд насеља Треска 

где нас чека превоз. 
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После нешто мање од 2 часа вожње стижемо у непосредну близину планинарског дома „Поглед“ 

на Мокрој гори, који је под управом ПД „Санџак“ из Новог Пазара. Од места где нас је оставио 

превоз до самог планинарског дома пешачили смо око 3 км кроз шуму.  

У планинарском дому нам се придружују још 3 момка из Неготина, који су се одлучили да у 

недељу крену са нама на Мокру гору. Остатак дана користимо за одмор и дружење уз друштвене 

игре.  
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Недеља, 13.12.2020. – успон на Мокру гору: 

  

У недељу устајемо рано, доручкујемо, припремамо се и већ око 07:00 полазимо на успон на Мокру 

гору. После око 1 часа пешачења на стази се појављује снег, који при врху достиже и 50 цм. 

 

 

Стаза ка превоју се пружа по самој административној линији између Србије, Црне Горе и Косова и 

Метохија. Уз константно прћење снега, пешачење од око 7,5 км до превоја је трајало 5 часова, а од 

превоја до врха Белег (2142 мнв) још неких 30 минута. Због снега и облачности, нисмо имали 

поглед са врха, али сам осећај испуњености након успешног успона на врх од преко 2000 мнв у 

зимским условима је био апсолутно довољан. 
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Након паузе за фотографисање, одмор и окрепљење враћамо се истом стазом до дома. У дому се 

пакујемо, враћамо ствари на своје место и затим пешачимо око 3 км до места где нас чека превоз. 

У Нови Сад стижемо у касним вечерњим сатима. 

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 


