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Август, 2015.г 
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Организатпр: Планинарскп спелеплпшки клуб ''Двиг'' из Владичинпг Хана 
 
Перипд пдржаваоа: 15.7. – 3.8.2015.г 
 
Местп пдржаваоа: планински масив Кавказ 

- Казбек (Степантсминда, Грузија) – 5047 м 
- Елбрус (Терскпл, Русија) – 5642 м 

 
Превпз: сппствени аутпмпбил марке Renault Kangoo 
 
Смещтај: Пл.дпм Бетхлеми (Казбек) и пл.дпм Приут 11 (Елбрус), гпстински дпм 
Шпрена (Стемантсминда, Грузија), хптел Снежни барс и хптел Сплнечни бпр 
(Терскпл, Русија), шатпр и успутни хптели и хпстели. 
 
Циљеви експедиције:  
 
- Осппспбљаваое чланпва клуба у сампсталнпм прганизпваоу виспкпгпрских тура 
експедицијкпг карактера, 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, впђствп групе, планираое усппна итд. 
 
- Техничкп усавршаваое на планинама висине прекп 5000м, крпз упптребу 
дереза, цепина, кретаоа у навези, кпришћеоа радип везе итд, с ппсебним 
псвртпм на услпве кретаоа пп глечеру. 
 
- 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. 
 
Технишка и финансијска ппдрщка: 
 

- Планинарски савез Србије 
- Општина Владичин Хан 
- Општина Сврљиг 
- Апптека Хигија, СТР ''Јабука'', СТР ''Ристић'', Врла кпмерц, Гала сервис, 

Шваб аутп, фптп студип Fujiko, пекара Макс (Владичин Хан)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕСНИЦИ: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Немаоа Милпсављевић 
 
- впђа експедиције 
- 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 
- треће учешће на експедицији 
- највиши врх: Дамаванд кппх 5.671 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 
- другп учешће на експедицији 
- највиши врх: Арарат 5.137 м 

Дејан Таскпвић 
 
- планинар, спелеплпг 
- радник МУП 
- рпђен 6.4.1973.г у Сурдулици 
- адреса: Светпсавска 35/5, Владичин Хан 
- члан ПСК ''ДВИГ'' из Владичинпг Хана пд 2010.г 
- првп учешће на експедицији 
- највиши врх: Мусала 2.925 м 

Драган Кпстадинпвић 
 
- планинар, спелеплпг 
- машински техничар 
- рпђен 9.6.1963.г у Сврљигу 
- адреса: Дубрпвачка 20, Ниш 
- члан ПК ''Мпспр'' пд 2010.г и ПК ''Железничар'' из 
Ниша пд 2013.г 
- другп учешће на експедицији 
- највиши врх: Мпн Блан 4.810 м 



ТОК ЕКСПЕДИЦИЈЕ 
 
15.7. – Пплазак из Владичинпг Хана (17:00) и пут прекп Бугарске дп Истанбула и 
даље ка Аксарају у Турскпј. 
16.7. -  Дплазак у Аксарај у касним вечероим сатима услед гужве на путевима 
збпг празника Рамазана и смештај у хптелу ''Gunes pansiyon''. 
17.7. – Пут пд Аксараја ка Гпремеу са успутним задржаваоима и пбиласцима 
пећинских фпрмација у Селимеу и ппдземних градпва у Газиемиру и Деринкују. 
Дплазак у Гпреме у касним вечероим сатима и смештај у хпстелу ''Ishtar Cave 
Pensiyon''. 
18.7. – Обилазак прирпдних и културнп-истпријских знаменитпсти Гпремеа. 
Пплазак ка Трабзпну у касним ппслеппдневним сатима и нпћна впжоа ка 
манастиру Сумела. Нпћеое у шатприма у неппсреднпј близини манастира. 
19.7. – Обилазак манастира Сумела и наставак пута ка Батумију (Грузија). Вечерои 
пбилазак града. Нпћеое у шатприма на плажи у неппсреднпј близини Батумија. 
20.7. – Пут пд Батумија дп Тбилисија. Смештај у ''Tiflis Lux'' хпстелу у Тбилисију и 
вечерои пбилазак града. 
21.7. – Пут пд Тбилисија дп Степантсминде, градића у ппднпжју Казбека. Смештај 
у гпстинскпј кући ''Shorena''. Завршне припреме пред сутрашои усппн. 
 
УСПОН НА КАЗБЕК 
 
22.7. – Устајаое (6:00). Трансппрт чиппвима пд центра Степантсминде дп цркве 
Гергети на 2100м (7:00). Пещашеое и трансппрт ппреме на кпоима пд цркве 
Гергети дп пл.дпма Бетхлеми на 3650м (8:00-12:00). Ппслеппдневни пдмпр у 
пл.дпму и нпћеое. 
Временске прилике: сунчанп, краткптрајна магла приликпм преласка глечера 
 
23.7. – Одлазак на аклиматизацијски усппн пд пл.дпма дп глешера на висинскпј 
кпти пд 4050м (10:00-15:00) и избпр путаое за прелазак глешера. Припреме за 
заврщни усппн. Нпћеое у пл.дпму. 
Временске прилике: ујутру сунчанп, ппслеппдне маглпвитп 
 
24.7. – Пплазак на заврщни усппн у 1:15 ппсле ппнпћи. Пещашеое упбишајенпм 
рутпм ппред лпкалитета ппзнатијих кап Бели и Црни крст, прелазак глешера у 
групи са трпшланпм екиппм планинара из Ппљске и излазак на седлп. Излазак 
на врх у 11:45 пп лпкалнпм времену. Фптпграфисаое са клубским и 
наципналним пбележјима и ппвратак ка пл.дпму (18:00). Нпћеое. 
Временске прилике: ведра нпћ, прпхладнп јутрп (дп -8 степени), изразитп сунчанп 
и тпплп ппслеппдне, без ветра 
 
25.7. – ппвратак пд пл.дпма Бетхлеми дп Степантсминде. Смещтај у гпстинкпј 
кући ''Shorena''. 
Временске прилике: сунчанп 
 
26.7. – пут пд Степантсминде прекп Владикавказа и Налчика дп Терскпла у Русији 
са дужим петпчаспвним задржаваоем на грузијскп-рускпј граници. Дплазак у 
Терскпл (11:00) и смештај у хптелу ''Снежни барс''. 
 



УСПОН НА ЕЛБРУС 
 
27.7. – Регистрација групе у спасилашкпј служби у Терскплу и пдлазак из 
Терскпла у Азау. Укрцаваое на жишару-кабину (12:00) са преседаоем на 
једнпседежницу и успиоаое дп Гарабащија на 3750м. Пещашеое дп 
планинарскпг дпма Приут 11 на 4020м (14:00). Припрема ппреме за заврщни 
усппн. Ппслеппдневни пдмпр. 
Временске прилике: сунчанп 
 
28.7. – Пплазак на заврщни усппн (1:00). Лаганп пещашеое стазпм ппред 
Пастухпвих стена дп ташке дп кпје излазе ратраци на 5100м (6:00). Збпг 
исцрпљенпсти Бпјана Милпщевића и немпгућнпсти даљег напредпваоа, 
дпнпси се пдлука да се пн са Дејанпм Таскпвићем врати у пл.дпм, а да Немаоа 
Милпсављевић и Драган Кпстадинпвић наставе даље. На седлу између 
западнпг и истпшнпг Елбруса (~5300м), збпг нагле прпмене временских прилика 
и физишкпг стаоа ушесника, впђа експедиције дпнпси пдлуку да се врати у 
пл.дпм, с претхпдним дпгпвпрпм да Драган Кпстадинпвић мпже наставити 
усппн са группм руских планинара на сппствену пдгпвпрнпст. Драган излази на 
врх у 10:15 пп изузетнп лпщим временским услпвима. Немаоа Милпсављевић 
стиже у пл.дпм пкп 12:00, а Драган у 14:30. Дпнпси се пдлука да се сашека 
стабилизпваое здравсвенпг стаоа Бпјана Милпщевића и сампг Драгана 
Кпстадинпвића кпји је истпг дана ппказивап пзбиљне знаке снежнпг слепила и 
да се у складу са тим направи план даљег тпка активнпсти. 
Временске прилике: нпћ и ранп јутрп ведри и изразитп хладни (дп -15 степени), са 
слабијим налетима ветра; нагле прпмене времена у виду ппјачанпг ветра, 
суснежице и пблачнпсти пкп 8:00 на седлу и при спусту дп висине пд 4800м. 
 
29.7. – кпнстатпванп је да се Бпјан ппправип и да се друга двпјица шланпва ПСК 
ДВИГ-а психп-физишки псећају задпвпљавајуће за ппнпвни ппкущај усппна на 
Елбрус, а да је стаое кпд Драгана непрпмеоен. У складу са тим дпнпси се 
пдлука да наредне нпћи трпјица шланпва ПСК ДВИГ ппнпвп ппкущају да изведу 
заврщни усппн, а Драган пстане да мирује у тамнпј прпстприји. Целпдневни 
пдмпр у планинарскпм дпму. 
 
30.7. -  Устајаое у 1:45 ппсле ппнпћи и ангажпваое ратрака (3:00) за трансппрт 
дп ташке на 5100м. Пплазак на усппн у 3:15, пут дп седла и излазак на врх Елбрус 
у 8:15. Фптпграфисаое са клубским и наципналним пбележјима и лагани 
ппвратак ка пл.дпму (11:45). Пакпваое ппреме и пдлазак дп жишаре на 
Гарабащију. Спуст дп Азау и пдлазак у Терскпл. Пптврда ппвратка у станици 
спасилаше службе. Смещтај и нпћеое у хптелу ''Спснпвиј бпр'' 
Временске прилике: нпћ ведра, без ветра, температура пкп -8 степени. Јутрп 
изразитп тпплп и ведрп. 
 
31.7. – Преузимаое сертификата п успешнп пбављенпм усппну у клубу ''Seven 
Summits'' у Терскплу. Пут пд Терскпла прекп Владикавказа дп грузијскп-руске 
границе. Нпћеое у аутпмпбилу на граничнпм прелазу. 
1.8. – У раним јутароим сатима прелазак грузијскп-руске границе ппсле 
једанаестпчаспвнпг задржаваоа и пут прекп Степантсминде дп Тбилисија. 
Ппслеппдневни пдмпр и пбилазак Тбилисија и наставак пута ка Батумију. 



2.8. – нпћна впжоа ка Батумију и нпћеое у шатприма у неппсреднпј близини 
града. Краћа ппсета Батумију ради набавке намирница и наставак пута ка 
грузијскп –турскпј граници. Пут крпз Турску прекп Трабзпна и Самсуна. 
3.8. – Пут крпз Турску. Прплазак Истанбула у раним јутароим сатима и наставак 
пута крпз Грчку ка Македпнији. Краће задржаваое у Гевгелији ради пбеда и 
наставак путпваоа ка Србији. Дплазак у Владичин Хан у 23:30. 
 
Крај експедиције. 
 

 
Закљушци: 
 
Сви циљеви експедиције успешнп су реализпвани. 
Остварена је сарадоа са прганизацијама и привредним субјектима кпји су 

у дпбрпј мери финансијски и технички ппмпгли извпђеое пве експедиције.Тпк 
путпваоа и бправак на терену изведени су пп предвиђенпм плану. 

Усппн на Казбек изведен је у предвиђенпм рпку, успешнп без 
безбедпнпсних ризика пп учеснике експедиције и без здравствених сметои 
изазваних великпм надмпрскпм висинпм. Усппн на Елбрус и ппред ппчетних 
прпблема успешнп је реализпван, штп ппказује спремнпст правпвремене и 
пдгпвпрне реакције учесника и впђе експедиције у ванредним пкплнпстима. 

 Учесници експедиције ппказали су виспк степен пдгпвпрнпсти и тимскпг 
рада, кап и ефикаснп кпришћеое ппреме и прилагпђаваое нпвпнасталим 
ситуацијама на терену и при прпменљивим временским услпвима. Целпкупан пут 
и усппни дпкументпвани су фптп и видеп записима.  

 
 
Ппстигнута висина: 
 
Немаоа Милпсављевић – 5642м – западни Елбрус, Кавказ (30.7.2015.г) 
Бпјан Милпшевић – 5642м – западни Елбрус, Кавказ (30.7.2015.г) 
Дејан Таскпвић -  5642м – западни Елбрус, Кавказ (30.7.2015.г) 
Драган Кпстадинпвић - 5642м - западни Елбрус, Кавказ (28.7.2015.г) 
 



Фптпграфија учесника експедиције са пбележјима клубпва на врху Казбека, с лева: Немаоа 
Милпсављевић, Бпјан Милпшевић, Дејан Таскпвић и Драган Кпстадинпвић 

 
 

 
 

Фптпграфија чланпва ПСК ''ДВИГ'' са транспарентпм ппштине на врху Казбека, с лева: 
Немаоа Милпсављевић, Бпјан Милпшевић, Дејан Таскпвић 

 
 
 
 



 
Фптпграфија чланпва ПСК ''ДВИГ'' с наципналим пбележјем на врху Елбруса, с лева: 

Немаоа Милпсављевић, Бпјан Милпшевић, Дејан Таскпвић 

 
 
 
 

У Владичинпм Хану                                                                       Извештај саставип 
7.8.2015.г                                                                     Председник ПСК ''Двиг'' 

Немаоа Милпсављевић 
 
 
 
 
 
 

 


