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Извештај   
 

РАЈАЦ, Рајском стазом 

(Сувобор 866м, Шиљак 848м, Рајац 848м)  

 

 
Датум: 11.09. 2022. године 

 

 
 

Авала је у Недељу 11.09. 2022. године организовала излет 
Рајским вртом. Полазиште је било са паркинга на почетку Сарајевске 
улице а путовање Ибарском магистралом. Добро расположених 32 
планинара од којих је 6 (шест) чланова Авале уживало је у 
препешачених 18км уз укупан успон од 600м по јако пријатном 
времену од 15°C. Позитивна енергија одагнала је и облаке и 
поништила временску прогнозу јер се осмех видео у сваком кораку. 
Пешачењу нам се прикључило и 4 планинара из ПД „Букуља“ из 

Аранђеловца.  
 
Шетњу смо започели код Дома „Чика Душко Јовановић“ одакле 

смо се упутили ка споменику „Коси“, Рајачкој јами – бездану и полазној 
станици Параглајдера. Пут нас је водио до Планинарске куће „Добра 
вода“ где смо направили паузу од 30-ак минута. Из листопадне бајке 
прешли смо у четинарску и упутили се ка врху Сувобор (866м). Након 
успона искористили смо прилику да одморимо, фотографишемо се и 
уживамо у погледу ка Равној гори и Дивчибарама.  
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У повратку са Сувобора обишли смо врх Шиљак (848м) до кога 

се стиже прелепом шумском стазом а потом смо се упутили ка Вучјем 
тркалишту правећи кружну туру до нашег последњег одредишта, врху 
Рајац (848м), чији су видиковци 360° у круг планирано остављени 
овога пута за крај излета. Након краћег предаха и фотографисања 
упутили смо се ка Дому где нас је чекао организован Ручак.  

 
Велику захвалност дугујемо Породици Ивановић, која води 

Планинарски дом „Победе“ јер су се потрудили да Нам свима буде 
јако пријатно.  

 
За Београд смо кренули у 16:45 а стигли у 18:45 часова. Све што 

је било предвиђено и у најави саме планинарске акције је 
реализовано. 

 
Акцију организовао: водич Божидар Пурић М.Б. 889 
     
Реализацију акције помогао водич Живота Лазаревић М.Б. 667 
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