
 

 
 
 
 
 

ПЛАНИНАРСКО СПЕЛЕОЛОШКИ КЛУБ ''ДВИГ'' 
Светпсавска бр.8, Владичин Хан 

тел: 063 473 935  e-mail: pskdvig@gmail.com / nemanja84@hotmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ ЕКСПЕДИЦИЈЕ ''СРБИЈА 
У СУСРЕТ ИСТОКУ 2014'' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Септембар, 2014.г 

mailto:pskdvig@gmail.com


Организатпр: Планинарскп спелеплпшки клуб ''Двиг'' из Владичинпг Хана 
Перипд пдржаваоа: 22.6. – 9.7.2014.г 
Местп пдржаваоа: 

- Немрут даг (Турска) – 2948 м 
- Велики Арарарат (Турска) – 5137 м 
- Дамаванд (Иран) – 5671 м 

Превпз: аутпбус на релацији Владичин Хан – Скппље – Истанбул – Татван, Татван - 
Дпгубајазит и Дпгубајазит – Техеран 
Смещтај: шатпри (Арарат) и планинарски дпм Баргах Севпм (Дамаванд) 
 
Учесници: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Придружени шл.експ.: Арарат - Хпвханес Мартирпсјан, Хаик Симпнјан, Гегхетсик 
Симпнјан (Јерменија), Екатерина Земскпва, Инга Гнедп, Каћа (Русија), Фархад 
Калафи (Иран); Дамаванд - Фархад Калафи, Мпхамед Калафи, Хутан Асгари, 
Алиреза Теимпури, Марјам (Иран), Сергеј Мас (Украјина), Виктпр Крусел (Данска).  
 
 

Немаоа Милпсављевић 
 
- впђа пута и усппна 
- виспкпгпрац, спелеплпг, спасилац ГСС 
- дипл.инж.архитектуре / дипл.теплпг 
- рпђен 30.1.1984.г у Враоу 
- адреса: Светпсавска бр.8, Владичин Хан 
- члан ПСК ''ДВИГ'' из Владичинпг Хана пд 2010.г 
- другп учешће на експедицији 
- највиши врх: Мпн Блан 4.810 м 

Бпјан Милпщевић 
 
- планинар, спелеплпг 
- музичар 
- рпђен 20.8.1988.г у Враоу 
- адреса: Впјвпде Синђелића 2/1, Владичин Хан 
- члан ПСК ''ДВИГ'' из Владичинпг Хана пд 2010.г 
- првп учешће на експедицији 
- највиши врх: Мусала 2.925 м 

Милпщ Пещић 
 
- планинар 
- дипл. психплпг 
- рпђен 30.5.1984.г у Враоу 
- адреса: Ђуре Јакшића 20, Владичин Хан 
- члан ПСК ''ДВИГ'' из Владичинпг Хана пд 2010.г 
- првп учешће на експедицији 
- највиши врх: Мусала 2.925 м 



Циљеви експедиције:  
 
- Осппспбљаваое чланпва клуба у сампсталнпм прганизпваоу захтевних 
експедицијских виспкпгпрских тура, крпз планираое руте, предвиђаое трпшкпва 
и пбезбеђиваое финансијских средстава и ппреме за реализацију. 
 
- Стицаое искуства у прганизацији виспкпгпрских усппна на планинама вишим пд 
5000 м, крпз технику аклиматизације, ппдизаоа базних камппва итд. 
 
- Техничкп усавршаваое на планинама висине прекп 5000м, крпз упптребу 
дереза, цепина, кретаоа у навези, кпришћеоа радип везе итд. 
 
- Фптп и видеп дпкументпваое активнпсти тпкпм трајаоа експедицији ради 
јавнпг презентпваоа ппстигнутих резултата у виду излпжби, тв емисија и 
публикација. 
 
- Ширеое сарадое и размена искустава са планинарим из инпстранства. 
 
 
ТОК ЕКСПЕДИЦИЈЕ 
 
22.6. – Путпваое аутпбуспм на релацији Владичин Хан – Скппље и Скппље – 
Истанбул. 
23.6. -  Дплазак у Истанбул у раним јутароим сатима и пут аутпбуспм на релацији 
Истанбул – Татван. 
24.6. – Дплазак у Татван у ппслеппдневним сатима. Смештај у приватнпм 
апартману. Туристички пбилазак града и језера Ван у вечероним сатима. 
25.6. – Одлазак таксијем дп ппднпжја вулкана Немрут. Усппн дп излаза жичаре и 
излазак на гребен. Спуст на днп вулканскпг кратера. Усппн на највиши врх вулкана 
Немрут на 2948м. Спуст и пбилазак ''тпплпг језера'' и ппвратак минибуспм у 
Татван. Обилазак града у вечероим часпвима. 
26.6. – Обилазак Акдамаре, јерменске цркве на пстрву у језеру Ван. Пут за Ван, 
смештај у хптелу и туристички пбилазак ужег центра града у вечероим часпвима 
27.6. – Обилазак ''куће мачака'', пдгајивачнице аутпхтпне расе мачака и 
средоевекпвне тврђаве у Вану. 
28.6. – Пут минибусем дп Дпгубајазита. Сусрет са Фархадпм Кхалафијем из Ирана, 
придруженим чанпм експедиције из Tехерана. Ппслеппдневни пдмпр у хптелу. 
Сусрет са Хпвханеспм Мартирпсјанпм и оегпвпм группм планинара из Јерменије 
и Русије. Дпгпвпр пкп предстпјећег усппна. 
 
УСПОН НА АРАРАТ 
 
29.6. – Одлазак минибусем дп ппднпжја планине на 2150м. Ппшетак усппна у 
11:45. Усппн дп кампа на 3200м са придруженим ушесницима експедиције из 
Јерменије, Русије и Ирана. Дплазак у камп 16:20. Ппслеппдневни пдмпр и 
дружеое. Нпћеое. 
30.6. – Пплазак на усппн дп нареднпг кампа у 10:00. Дплазак у камп у 12:45. 
(Усппн је пкпншан на нижем кампу на 3850мнв, збпг присуства већег снежнпг 



нанпса у планиранпм ''леденпм кампу'' на 4150мнв). Ппслеппдневни пдмпр и 
дружеое. Нпћеое. 
1.6. – Пплазак на усппн у 2:00. На висини пд 4500 м Инга, Каћа и Гегхетсик 
пдустају пд даљег усппна. У 11:00 на врх Великпг Арарата 5137м излазе Немаоа 
Милпсављевић, Бпјан Милпщевић, Милпщ Пещић, Хпвханес Мартирпсјан, Хаик 
Симпнјан, Екатерина Земскпва и Фархад Калафи. Ппшетак спуста у 11:45 крпз 
камппве дп ппднпжја планине (21:30) и ппвратак у Дпгубајазит. 
 
2.6. – Ппдела екипе (разлпзи финансијске прирпде) - Бпјан Милпшевић и Милпш 
Пешић крећу пут Србије, Немаоа Милпсављевић наставља пут Ирана. Пут ка 
Техерану. 
3.6. – Дплазак у Техеран у јутароим сатима, пут на језерп Еван у пкплини Казвина. 
4.6. – Ппвратак у Техеран. Смештај у хптелу. 
5.6. -  Туристички пбилазак Техерана (наципнални музеј, музеј драгуља, базар, 
имам Хпмеини сквер). Сусрет с планинарима из Ирана и Данске. 
 
УСПОН НА ДАМАВАНД 
 
6.6. – Пут таксијем на релацији Техеран – Пплур. Трасппрт шетвпрпшлане екипе 
(Немаоа Милпсављевић, Фархад Калафи, Мпхамед Калафи и Виктпр Крусел) 
чиппвима дп кампа Гусфанд Сара на 3200м. Ппшетак усппна у 9:30. Усппн 
јужнпм падинпм дп планинарскпг дпма Баргах Севпм на 4250м. Дплазак свих 
шланпва тима у дпм у 14:00. Аклиматизацијски усппн на 4550м. Нпћеое. 
7.6. – у 5:00 прпмена плана п усппну збпг изненаднпг ппгпрщаоа времена у тпку 
претхпдне нпћи (суснежица и ниска пблашнпст на врху). Фархад и Мпхамед 
Калафи пдустају пд даљег усппна на 4250м. Ппдневни аклиматизацијски усппн 
дп 4750м. Ппслеппдневни пдмпр у планинарскпм дпму. Придруживаое трпје 
планинара из Ирана и једнпг из Украјине. Организација групе и план 
предстпјећег усппна. 
8.6. – Пплазак на заврщни усппн у 6:30. У 11:45 на врх Дамаванд 5671м излазе 
Немаоа Милпсављевић, Виктпр Крусел, Сергеј Мас, Алиреза Теимпури, Хутан 
Асгари и Марјам. Ппшетак спуста у 12:20. Ппвратак у планинарски дпм у 15:10. 
9.6. – Напущтаое планинарскпг дпма у 7:00. Силазак у Пплур у 9:30. Ппвратак 
таксијем у Техеран. 
Крај експедиције. 
 

Закљушци: 
 
Сви циљеви експедиције пставрени су успешнп. Трпјица планинара ПСК 

''ДВИГ''-а сампсталнп прганизујући планинарску туру, стекли су нпва искуствп п 
бправку и кретаоу на планинанам прекп 5000 метара надмпрске висине, кприснп 
за едукацију псталих чланпва клуба, првенственп ппдмладка и за пптребе 
планираоа и пдржаваоа будућих и маспвнијих експедиција сличнпг типа. За 
планинаре ПСК ''Двиг'' усппн на Арарат и Дамаванд представља највиши лични 
резултат у каријери бављеоа планинареоем. 

Ппстигнута висина: 
Немаоа Милпсављевић – 5671м – Дамаванд Кппх, Дамаванд 
Бпјан Милпшевић – 5137м – Велики Арарат, Арарат 
Милпш Пешић -  5137м – Велики Арарат, Арарат 



 

 
 

Фптпграфија ччанпва ПСК ''Двиг'' са клубским пбележјем на врху Арарата, с лева: Немаоа 
Милпсављевић, Бпјан Милпшевић, Милпш Пешић 

 
 

 
 

Фптпграфија Немаое Милпсављевића, члана ПСК ''Двиг'' са клубским пбележјем на врху 
Дамаванда 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

У Владичинпм Хану                                                                       Извештај саставип 
7.9.2014.г                                                                     Председник ПСК ''Двиг'' 

Немаоа Милпсављевић 
 
 
 
 
 
 

 


