
 

„Најлепши меандри Србије“ 
Меандри Западне Мораве у Овчарско кабларској клисури и 

меандри реке Увац 
 
 

ДАТУМ: 24-25.октобар 2020. субота и недеља 

МАРШУТА: Нови Сад – Добановци – Чачак – Овчар бања - Кушићи - Увац 

ПРЕВОЗ: Велики аутобус „Дунавпревоз“-а, или Минибус 

ВОДИЧИ: Душан Томић, Стеван Гашпаровски 

ПОЛАЗАК: Субота 24.10.2020. у 6.00 часова код локомотиве код жељезничке станице. 

ПОВРАТАК: Недеља 11.10.2020  после  21.00 часова. 

ХРАНА: Полупансион, субота вечера, недеља доручак, остало по потреби из ранца 

СМЕШТАЈ: Вила Ангелина у Кушићима, ноћење у дво и трокреветним собама са купатилом 

ТРОШКОВИ: 4.000 рсд. (аутобуски превоз, ноћење, полупансион, и организациони трочкови) 

НЕОПХОДНА ОПРЕМА: Планинска прикладна јесењим условима. 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ: Душан Томић, 064/2170-706 

Стеван Гашпаровски, 063/523-758.  

до четвртка 7.отобра.2020. са уплатом износа од 3.000 рсд. 
На акцији могу да учествују само чланови ПД Нафташ. 

ПРОГРАМ: 
 
Субота  24-ти октобар:  
Долазак у Овчар бању. Формирамо две групе које иду заједно до Савине испоснице. Душан 
води „тежу“ групу даље на врх Каблара. Стаза дужине 11 км 600 метара висинске разлике. 
Стеван „лакшу“ групу враћа у бању, посета манастиру или  купање у „Wellness centru Kablar„ 
Ко жели може да руча у планинаском дому „ДОМ“ код висећег моста или у бањи. 
Окупљање обе групе код аутоса и наставак пута у Кушиће подно Јавор планине. Смештај и 
вечера. 
 
Недеља  25-ти октобар: 
 
После доручка одлазак аутобусом 25 км до кањона Увац. Пешачење 1,5 км до „кампа“ 
Од кампа има 7.5 км до најчувенијег видиковца „молитва“. Постоји могуђност вожње 
бродићем по Увцу уз договор и плаћање на лицу места. Сликање  незаборавног погледа, 
пауза и повратак. Кратка пауза у кампу и окупљање групе. При повратку разгледање 
знаменитости краја. Долазак у Нови Сад у касним вечерњим сатима. 
 
НАПОМЕНА: Улазнице нису урачунате у цену. 
 
Обавезно понети планинарску књижицу са важећом маркицом за ову годину, личну карту и 
оверену здравствену књижицу. У случају одустајања аконтација се невраћа. 
 
Учесници су дужни да се придржавају превентивних мера у борби против COVID-19 а у 
складу са планом заштите ПД Нафташ.  
 
Свако наступа на сопствену одговорност у складу са правилником ПСС! 
 
 



Меандар је појам за реку која кривуда у облику латиничког слова S. Назив је добио по ријеци 
Меандру у Турској (тур. Büyük Menderes). Меандар може бити и назив за саме окуке 
кривудаве ријеке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У сливу Западне Мораве налази се Чачак а недалеко 
од њега Овчарско-кабларска клисура, један од 
најлепших предела земље која се због тога налази под 
заштитом државе. Ова импресивна, вијугава клисура 
дуга је 16 км. Средњевековни манастири, њих 11, 
скривених су у њеним шумама приљубљени уз стене. 
На левој страни обале налазе се Благовештење, 
Илиње, Савиње, Никоље, Успење и Јовање, а на десној 
Сретење, Тројица, Преображење, Вазнесење и 
Ваведење. 
 
 
 
 
Река Увац природна је јужна граница Златибора, 
која извире југоисточно од планине Јадовник и 
представља главну притоку Лима. При крају свог тока 
Увац је и природна граница између Србије и Босне и 
Херцеговине. 
 
Белоглави суп је посебна врста орла лешинара која је пре двадесетак година била пред 
изумирањем на територији Србије. Фонд за заштиту птица „Белоглави суп“ омогућио је 
стварање хранилишта на која се износи угинула стока и тиме омогућава опстанак и повећање 
броја јединки ове јединствене птице којих сада има око 300. Као лешинар, Белоглави суп има 
кључну улогу у спречавању заразе и ланцу исхране на територији коју настањује. 
 
 



 
 

Осим Белоглавог супа, у клисури 
реке Увац може се срести и сури 
орао, такође ретка и угрожена 
грабљивица, као и планински 
пузгавац, буљина и водомар. У 
пећинама се бележи велики број 
слепих мишева, а куриозитет је и 
велики број видри, врсте сисара 
која се налази на Европској црвеној 
листи. Клисура је окружена 
шумама оморике и брезе, а на 
бујним ливадама може се наћи око 
50 врста лековитих биљака. 
пецијални резерват природе “Увац” 
је природно добро од изузетног 
значаја и као резерват прве 
категорије под заштитом је државе 
од 1971. године. Налази се у 
југозападној Србији у оквиру 
Старовлашко – рашке висије. 
Окружен је планинама Златар, 
Муртеница, Чемерница, Јавор и 
Јадовник. Посебна вредност 
кањонских делова долине су 
укљештени меандри. Воде реке 

Увац, дубоко су усекле своје корито у кречњачке стене и формирале сужене клисурасто – 
кањонске долине са високим, стрмим кречњачким литицама. Меандри Увца су веć 

препознатљива слика из југозападне, али и целе Србије – сигурни смо да ćе их, у годинама 
које следе, посетити бројни посетиоци из целог света. Резерват је стециште око 130 врста 
птица, а најзначајније спада белоглави суп, једна од две преостале врсте лешинара које се 
данас гнезде на подручју Србије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смештај: Вила Ангелина 
 
У Кушићима на 1000 метара надморске висине, налази  се сеоско-туристичко домаћинство 
Стојадина Видаковића, које је почело је да се бави туризмом 2002. године. Маја 2007. године 
завршен је објекат „Вила Ангелина“, чије су собе разврстане у прву категорију (4 звездице). 
Објекат располазе са девет двокреветних и пет трокреветних соба са купатилом. 



На имању у дворишу налази се  породична кућа,  „Вила Ангелина“, као и објекат стар 200 
година у којој је стара породична кафана „Мали одмор“. У дворишту иза куће је планинска 
ливада и шума са извором питке воде.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


