
у недељу 29. марта 2015. године 
 

ППЛЛААННИИННААРРССККОО  ДДРРУУШШТТВВОО  ""ППООББЕЕДДАА""  
 

организује излет на 
  

ТТААООРРССККАА  ВВРРЕЕЛЛАА  
 
 

 
 

ППРРООГГРРААММ  
 

7:30 Полазак аутобуса из Скерлићеве улице (иза Народне библиотеке). 

9:45   Долазак на Дивчибаре. Пауза за кафу, доручак и обилазак центра 

11:15 Полазак аутобуса ка селу Радановци 

12:15 Долазак у Радановце, у засеок Сандићи, и полазак на пешачку туру: 
Раскрсница испред споменика Жикици Јовановићу Шпанцу - река Скрапеж - доње  
врело - горње врело и назад. Дужина пешачке туре је 9 km, време пешачења са 
обиласком врела је 3 сата и 30 минута. Ко не може да пешачи целу стазу, моћи ће 
да се шета у околини споменика или да сачека повратак групе у аутобусу. 

15:45 Полазак аутобуса ка Буковима 

17:00 Долазак у Букове, у еко домаћинство Мила Обрадовића, пауза за ручак и 
обилазак еко домаћинства. 
Еко домаћинство Обрадовић налази се на ушћу Црне у Буковачку реку и познато 
је по својој гостопримљивости. У домаћинству може да се руча по цени од 450 
динара (нема посног менија). 

18:45 Полазак за Београд 

21:00 Долазак у Београд 



Водич: Михајло Цветић 063/8253053, 060/0825305, cvetic.mihajlo@gmail.com 
Цена превоза: 1.100 динара (за ≥ 40 уплата) или 1.400 динара (за < 40 уплата) 
 
Уплата аконтације, до попуне места, у ПД "Победа", Мачванска 8, Београд, на 
састанцима Друштва - уторком од 19 часова. По уплати аконтације одустајање из 
било ког разлога могуће је само уз замену! 
 
Храна: доручак из ранца, а ручак по жељи (из ранца или у еко домаћинству). 
Опрема: одговарајуће ципеле, кабаница (кишобран), чутурица за воду. 
Понети: планинарску легитимацију са плаћеном чланарином за 2015. годину 
Долазак: 15 минута пре поласка аутобуса. 
 

 
 
Чланови и пријатељи удружења СРПСКИ КРИВАК, који желе да иду на излет, а 
нису чланови Планинарског савеза Србије, могу да се учлане у било ком од око 
150 планинарских друштава у Србији. Наше матично друштво је ПСК "АВАЛА", 
Мурска 14, тел. 3860-064. Радно време: понедељак 17-20, уторак-петак 11-15. За 
чланку карту су потребне две мање фотографије, а годишња чланарина је 1.000 
динара. 
 

 
 

 

 
 



Таорска врела, испод планине Повлен, најлепши су извори у ваљевском крају. 
Вода избија из пећинског отвора. На релативно кратком растојању, преко 
наталожених бигрених наслага, створени су бројни слапови и водопади који се 
уливају у реку Скрапеж. 
 

 
 
С обзиром на то да највише воде има у рано пролеће, логично је да је то идеално 
доба године кад врела у највећем обиму показују свој оригинални изглед. У овом 
предивном природном простору, некад је постојало 12 воденица, а сада их је 
остало само неколико (запуштених).  
 
 

 



Фотографије Таорских врела некада су поносито красиле сваку брошуру која је 
служила за представљање некадашње велике државе. Међутим, за потребе 
косјерићког водовода, 80-их година прошлог века, врела су каптирана, вода је 
одведена, па је донекле нарушена изворна лепота ових врела.  

 

 

Поглед из долине 
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