
                                                            
 

„Влада Републике Србије - Министарство омладине и спорта, Планинарски Савез Србије, 
општина Гаџин Хан,  Град Ниш  и Секретаријат за омладину и спорт  допринели су у 

значајној мери реализацији нашег пројекта обезбеђивањем дела неопходних средстава за 
његово финансирање“. 

 

 

 

 

 

ПОЗИВНО ПИСМО 
за учествовање на републичку акцију ПСС-а 

„24. зимски успон на Трем“ 

29. фебруар 2020. године (субота) 
 

Цењени планинари, 
пријатељи планинарског спорта, 

Планинарски клуб Железничар из Ниша, у сарадњи са ПД „Трем 1810“ из Доњег 
Душника, организује републичку планинарску акцију са успоном на највиши врх 

Суве планине –Трем (1810 мнв). 
Ове године ће, након дужег периода, зимски успон на Трем поново бити 

организован из Доњег Душника. 
 

 

Програм акције: 
Петак 28.02.2020. године 
Долазак учесника акције и пријављивање „Штабу акције“ у основној школи „Витко и Света“ у 
Доњем Душнику почев од 17 часова. У школи је могућ и бесплатан смештај али је потребно је 
понети подметаче и вреће за спавање. 
Постоји могућност смештаја и у приватној радиности у Доњем Душнику. За смештај је обавезна 
најава најкасније до 23.2.2020. године. (контакти на крају позивног писма) 
 
Субота 29.02.2020. године 
Окупљање учесника акције и пријава „Штабу акције“ у згради месне заједнице у центру Доњег 
Душника. Полазак прве групе је планиран одмах након свечаног отварања акције испред зграде 
месне заједнице у 7 часова док ће друга група кренути у 8 часова. Стаза креће из Доњег Душника 
(410мнв) иде кроз село Горњи Душник, потом шумском стазом до превоја Девојачки гроб (1311 
мнв), гребеном Суве планине до врха Трем (1810 мнв). Укупна дужина стазе у оба правца је 20км. 
Након краћег задржавања на врху и фотографисања, повратак у Доњи Душник, где ће у 
ресторану Елид бити организована подела бесплатног топлог оброка (пасуљ, хлеб, салата и чај) 



свим учесницима који су се пријавили „Штабу акције“. Неопходно је понети са собом прибор за 
јело. Топли оброк ће се служити до 18 часова. У 17 часова је организована додела захвалница, 
пехара и затварање акције. У 17:30 часова биће организован културно – забавни програм. 
 
Недеља 01.03.2020.године 
За заинтересоване ће у 8 часова бити организован одлазак на Добре воде, кружном стазом укупне 
дужине 15км са успоном од 450 метара. Повратак  у штаб акције око 14 часова. 
 
Напомена: Обавезно је пријављивање учешћа са бројем учесника по доласку у штаб акције у 
Доњем Душнику. 
Најава броја учесника најкасније до недеље, 23. фебруара. 2020. 
 
Организатор обезбеђује за све учеснике акције: књижицу успона, печат успона, бесплатан топли 
оброк, као и лиценциране водиче на стази. За најбројнији планинарски клуб обезбеђен је пехар, а 
захвалница за сваки клуб који је узео учешће на акцији. 
 
На стази је неопходно придржавати се упутстава водича као и одредаба „Правилника о 
безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности“. Учесници акције учествују  
на сопствену одговорност. Сви учесници морају имати основну планинарску опрему за зимске 
услове и добру физичку кондицију. Приликом кретања гребеном Суве планине, најстроже је 
забрањено приближавање ивици гребена, због постојања „стреха“ и опaсности од пада. 
Вође група учесника су одговорни за своје групе. 
 
Учешће малолетних особа, млађих од 16 година, само уз присуствно родитеља/старатења. 
Учешће малолетних особа, млађих од 14 година, само на делу стазе до Девојачког гроба. 
 
Молимо све учеснике да се придржавају упутстава водича акције и припадника Горске службе 
спасавања. 
 
Хвала! 

 
Контакти: 
Добривоје Николић 061/1687771 
Светозар Димитријевић 060/1476212 
 
За смештај 
Собе за преноћиште у Д. Душнику, 063/403-537 Мирко Трем 
Категорисане собе у приватним кућама у Д.  Душнику, 063/845-97-68 Слађица; 064/030-83-43 Мића 
 
У Нишкој Бањи, 018/514952 и 069/699041, Зока 
 

www.381info.com/niska-banja/smestaj 
www.sobe-smestaj.com/smestaj-u-niska-banja.html 
www.booking.com 
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