
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИВНО ПИСМО 

Х ТРАДИЦИОНАЛНA ПЛАНИНАРСКA АКЦИЈA 

„ОШТРА ЧУКА 2021“ под слоганом  - Три врха, две планине 

(25. септембар 2021. год) 

 

О АКЦИЈИ: 
 

Планинарско друштво „Оштра Чука“ Сокобања већ неколико година организује 

акцију „Оштра чука“ под различитим слоганима. Ове године је слоган акције „Три 

врха, две планине“.  

Aкција ће се одржати у суботу (25. септембра 2021. године). Место одржавања 

акције је западна страна планине Девице (Kалиновица) као и источна страна планине 

Озрен (Власина). Као и сваке године, и ове године се мења траса стазе на појединим 

деоницама.  

Године 2019. акцију је посетило око 450 планинара. Акција углавном привлачи 

планинаре са територије јужне Србије и западне Србије, а у скорије време је све више 

планинара из Војводине. Осим прве акције, остале су имале и међународни карактер 

(планинари из Бугарске, Кине, Албаније и Македоније).  

Aкција ће се ове године одржати уз поштовање свих епидемиолошких мера.  

 

Као и сваке године, постоји могућност да се изабере лакша или тежа стаза.  
 

ТЕЖА СТАЗА: Дужина стазе је 12 километара. Укупан успон на стази је 530 метара. 

Стаза је кружна. Најнижа висинска тачка на стази износи 651 мнв (почетак стазе – 

Озренске ливаде), док је највиша тачка 1075 мнв (један од врхова Девице – Оштра 

чука). Стаза почиње из Калиновице, према истоку, преко Параглајдинга, Мртве бучине 

а затим се стаза извија према југу до Кулиног врха и Оштре чуке. Након силаска са врха 

стаза се спушта до висоравни Власина (планина Озрен) одакле мења смер према северу 

ка Калиновици. Оно што ће свакако запасти сваком планинару за око јесте Оштра чука 

која ће се видети из различитих углова све време док буде трајало пешачење.  
 

ОПИС СТАЗЕ:  
 

Пријава за акцију је у 9:30 часова у Етно парку „Калиновица“ (674 мнв) одакле 

ће уследити отварање акције и полазак на стазу.  

Након другог километра, планинари ће до места Параглајдинг (700мнв) где се 

пружа леп поглед према Сокобањи, на овом месту је предвиђена двадесетоминутна 

пауза.  

Стаза наставља на истоку до Мртве бучине (770 мнв) и одатле се усмерава према 

југу одакле почиње успон према Кулином врху (1016 мнв). Дужина успона износи око 

1,5 километар. На 4,5 км од старта се налази Кулин врх који не представља видиковац 

али одатле стаза благо губи висину до места Дебела орница (920 мнв) одакле следи 

коначан успон на Оштру чуку (1075 мнв).  



 

 

 

Оштра чука (1075 мнв) се налази на седмом километру од старта. Врх је 

пирамидалног облика и једино је приступачан са источне стране, остале стране су у 

виду стрмих одсека. Стаза од подножја до врха има кречњачку подлогу али није 

ризична за успон.  

На врху је предвиђено задржавање око 30 минута. Са Оштре чуке се пружа леп 

поглед ка околним планинама (Девица, Озрен, Сврљишке планине, Сува планина...).  

Силазак са врха је предвиђен истом стазом до подножја. Од подножја, стаза 

скреће према западу (Едијева стаза) ка висоравни Власина (1004 мнв) која се налази на 

планини Озрен.  

Са Власине следи спуст према месту Натема где се прелази асфалтни пут и где 

се наставља спуштање према извору Шопур, где је предвиђено краће задржавање. 

Силизак следи преко Кошавских ливада и Етно ресторану „Калиновица“ где је 

предвиђен завршетак акције. 

 

ЛАКША СТАЗА: Дужина стазе је 5 км, укупна висина успона 50 м. На месту 

Параглајдинг долази до одвајања групе (лакше и теже стазе). Сви који иду лакшом 

стазом се задржавају на Параглајдингу око пола сата и истим путем се враћају до Етно 

–парка „Калиновица“. 

 

КАЛИНОВИЦА -  Налази се на 674 мнв, окружена планинама (Озрен и Девица) и 

представља једно од многобројних излетишта (извор)  на простору који се назива 

Озренске ливаде. На Калиновици се налази Етно – парк где је предвиђено отварање 

акције.  

 

ПАРАГЛАЈДИНГ – представља полетиште за параглајдере, налази се на 700 мнв. Са 

овог места се пружа леп поглед према Сокобањи и планини Ртањ. Овде долази до 

одвајања стаза (тешка и лака). 

 

ВРХ „ОШТРА ЧУКА“  - Најзападнији врх Девице и познат је по карактеристичном 

облику тростране пирамиде. Представља назубљену кречњачку стену која је издвојена 

од платоа планине Девице са надморском висином од 1075 метара. Врх је приступачан 

само са источне стране.  

 

ВЛАСИНА – представља природну границу између Озрена и Девице са просечном 

висином до 1000 метара. Ова висораван представља развође два слива: Сокобањске 

Моравице и Топоничке реке. Ово место је познато по ружи ветрова (мешање неколико 

ваздушних струја: вардарске, панонске и струје из Влашке ннзије...). 
 

САТНИЦА: 

 

Тешка стаза: 

 

09.30 – долазак планинара и пријава  

(Калиновица)  

10.00 – отварање акције – Калиновица 

11.00 – Параглајдинг (пауза 20') 

12.45 – Кулин врх 

13.30 – Оштра чука (пауза 30')  

14.20 – Власина (планина Озрен) 

14.50 – Шопур – извор (пауза 10') 

15.45 – Калиновица 

16.00 – додела захвалница 

17.15 – додела захвалница 

Лака стаза: 

 

09.30 – долазак планинара и пријава  

(Калиновица)  

10.00 – отварање акције – Калиновица 

11.00 – Параглајдинг (пауза 30') 

12.45 – Калиновица 



 

 

 

 ПРИЈАВА: Потребно је пријавити број планинара и начин превоза. 

Можете се пријавити преко наше фејсбук странице: PD Oštra čuka Sokobanja Team, 

путем мејла: info@ostracuka.rs  или преко мобилног телефона где можете добити и 

додатне информације.  

 

ДА БИ ИСПОШТОВАЛИ САТНИЦУ АКЦИЈЕ, МОЛИМО СВЕ УЧЕСНИКЕ ДА 

НЕ КАСНЕ НА АКЦИЈУ! ХВАЛА! 

 

Младен Антић 064 92 02 909 

Горан Милисављевић 063 842 72 93 

 

Све информације у вези акције (и фотографије) можете видети на нашем фејсбук 

догађају: „Оштра чука 2021 – три врха, две планине“ 

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ СРЕДА 22. септембар 2021. год. 
 

НАПОМЕНА: Планинари напуштају аутобус у месту Озренске ливаде (4 км од 

Сокобање – пут за Очно) одакле ће их наши редари одвести до места Етно парк 

Калиновица где је планирано отварање акције. Након изласка планинара, превозници ће 

отићи у Раденковац. За планинаре који буду дошли сопственим возилом до 

Калиновице, наше друштво ће обезбедити аутобус који ће их вратити до возила. 

Планинари који се определе за краћу стазу ићи ће аутобусима или сопственим 

возилима до Новог Села где ће их сачекати наш водич који ће групу одвести до 

Раденковца. Дуж целог пута стаза је маркирана (обострана маркација) са додатинм 

усмеравајућим стрелицама.  

 

НАПОМЕНА ЗА ПРЕВОЗНИКЕ: Релација Сокобања – Језеро - Ново Село - 

Раденковац (22 км) је у потпуности асфалтирана али због савладавања успона на путу 

постоји неколико серпентина које нису препоручљиве за возила са три осовине. Пут 

није препоручљив ни високим возилима (дабл-декери). Паркинг за возила се налази 

на улазу у Раденковац (код табле са називом села) или близу трафо станице. 
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