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РЕЧ УРЕДНИКА

ИЗБОРИ, ПРОМЕНЕ, ЈУБИЛЕЈИ обележили су крај 
старе и почетак нове планинарске године 2017/2018.
Место избора новог руководства ПСС овога пута 
је био Крагујевац, јак планинарски центар, који је 
успешно избегао веома честу судбину планинарских 
подела и неслоге између планинарских друштава. 
Овога пута, у правом складу планинарске 
солидарности, која нас је и одржала више од 100 

година, ПЕК „Гора“ и ПД „Жежељ“ обезбедили су атмосферу на 
Скупштини достојну вредности и традицији планинарског покрета у 
Србији. Скупштина и избори протекли су лако као што тече бистри 
планински поток, у атмосфери ни налик нашем тегобном животном 
окружењу.
Скоро једногласна одлучивања у прихватањима извештаја 
претходног руководства, а затим демократско гласање за предложене 
кандидате за нове органе ПСС, показала су високу спортску, пре 
свега планинарску, свест о добром путу којим се креће наш Савез.
Наравно, даље промене у раду су неминовне и пожељне. Испред 
нас је ново време са новим захтевима. Планинарски спорт се 
озбиљно разгранао, а ми поред задовољства морамо бити и опрезни 
да нам не би трка за спортским резултатима поништила основну нит 
и достигнућа планинарског покрета, његову културну, социјалну, 
образовну, а затим и еколошку димензију.
Издржали смо и неговали све вредности од 1901. и 1948. године 
и дочекали јубилеј од 75 година организације после Другог 
светског рата. 
И ево, као својеврсни сведок, наш часопис „Планинарски 
гласник“ такође обележава јубилеј од четврт века (25 година) 
записа о планинарству.
Дужни смо да наставимо због претходника, нас и будућности.

 Бранислав Божовић
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ИЗБОР, ПРОМЕНЕ, ПРОГРАМИ

Крагујевац и његови планинари из ПЕК „Гора“ и 
ПД „Жежељ“ били су изванредни домаћини и 
сарадници у организацији Изборне годишње 
скупштине ПСС , која је одржана 3. марта 

2018.године. Управа СО Крагујевца је са поверењем 
уступила свечану салу планинарским делегатима из 
целе Србије.
Скупштини је присуствовало 137 делегата из 
100 планинарских друштава и клубова. Програм 
организовања и обележавања централног догађаја 
Скупштине почео је дан пре седнице, у петак 2.марта 
2018.

Тог предвечерја, у сали „Позоришта за децу“ Крагујевца 
одржана је планинарска трибина под називом 
„Планинарство у Крагујевцу и Шумадији“. Програм 
је био разноврстан. Прво је у холу отворена Изложба 
планинарске фотографије ПЕК „Гора“ и ПД „Жежељ“ о 
планинарским активностима, излетима, пешачењима 
и успонима у домаћим и иностраним планинама. 
Изложене фотографије, поред планинарских 
активности, показале су квалитетно умеће планинара 
аутора фотографија.
У наставку планинарске трибине, у сали Позоришта 
организована је пројекција планинарских филмова, 
којој су присуствовали аутори: „Дамаванд – господар 
персијског срца“, аутора Драгослава Гогића, 
„Експедиција на Јужни пол“, аутора Драгана 
Јововића, „Успон на Матерхорн“, аутора Живорада 
Митића, и „Успон на врх Лоце, Хималаји 8516 
мнв“,аутора др Драгана Челиковића.
После пројекције аутори филмова одговарали су на 
питања гледалаца . Програм су водили Светлана 
Предојевић, начелница ПЕК“Гора“ и Драгослав Гогић, 
потпредседник ПСС.
У суботу, 3.марта, пре почетка седнице Скупштине, 
екипа Горске службе спасавања Србије извела је пред 
грађанима и делегатима показну вежбу спасавања 
повређене особе са највишег спрата зграде Градске 
управе. За успешно изведену вежбу млади спасиоци, 
изванредно припремљени, награђени су громким 
аплаузом.

ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА 
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

КРАГУЈЕВАЦ 3. МАРТ 2018.
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ИЗБОР, ПРОМЕНЕ, ПРОГРАМИ

Седница Изборне скупштине ПСС почела је 
у 11 часова

Свечани део седнице отворила је госпођа Снежана 
Милисављевић. директорка Туристичке организације 
града и упутила поздраве планинарима из целе Србије, 
гостима Крагујевца. После пројекције туристичког 
филма о граду, вредан културни прилог Скупштини 
поклонили су чланови Српског дечјег ансамбла „Смиље“ 
из Крагујевца, који су у живописним шумадијским 
ношњама певали изворне народне песме.
Испред Градске управе, планинарске делегате 
поздравила је госпођа Миња Обрадовић, чланица 
Градског већа Крагујевца.
Испред Планинарског савеза Србије госте и делегате 
поздравио је Борис Мићић, председник Савеза.

Посебан поздрав донели су словеначки планинари 
из ПД „Мислиња“ у име “Планинске звезе Словеније”, 
који су дошли у госте пријатељском друштву ПД 
„Жежељ“ . Господин Драго Хорјак пожелео је успешан 
рад Скупштини и предао поклон – књигу „Kralj Peter v 
Slovеnskih Alpah“( Краљ Петар у Словеначким Алпима“) 
посвећену породици Карађорђевић и њиховим везама 
са Словенијом , издање 2017.

У свечаном делу седнице делегате и госте Скупштине 
ПСС поздравили су домаћини организације Жарко 
Продановић, председник „ПЕК „Гора“ и Радојица 
Перовић, председник ПД „Жежељ“, који су изразили 
добродошлицу и захвалили свим делегатима на 
подршци и поверењу, које су показали рекордним 
бројем присустних.

Радни део седнице отворио је досадашњи председник 
Савеза Борис Мићић, који је поднео Извештај о раду 
Управног одбора за протекли период. Обимни Извештај 
о раду Начелништва и спортским резултатима у 2017. 
поднео је Спортски директор (начелник) Исо Планић. 
Извештаје су поднели и Драган Павловић, председник 
Надзорног одбора и Драган Васиљевић, председник 
Већа части. Сви извештаји доступни су на сајту Савеза.
Планинарски делегати су, само са једним уздржаним 
гласом, усвојили поднете извештаје и дали разрешницу 
досадашњем руководству Планинарског савеза Србије, 
чиме је одато признање за њихов вишегодишњи труд 
на развоју планинарске организације. 
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Предаја Повеља за планинарско дело, које на 
предлог Управног одбора додељује Скупштина 
Планинарског савеза, представљала је малу свечаност 
на седници. Пред делегатима су прочитана имена и 
изводи из планинарских биографија десет добитника, 
који су својим радом задужили планинарски покрет.У 
име добитника, речи захвалности упутила је госпођа 
Љубица Пинчетић, чланица ПСК“Победа“.( Часопис 
„Планинарски гласник“ у овом броју објављује посебан 
прилог о добитницима Повеље). 

Избори нових органа ПСС за период 
2018-2022

Припрема изборног процеса за ново руководство и 
органе ПСС спроведена је према Статуту Савеза. 
Планинарска друштва и клубови доставили су у 
предвиђеном року предлоге са именима својих 
кандидата. На јединственој листи кандидата за највише 
руководство Савеза изабрани су: 
-Председник: Исо Планић, ПК“Спартак“ Суботица,
-Потпредседник: Драгослав Гогић, ПСД „ Јастребац“ 
Крушевац,
-Спортски директор (начелник) : Александар 
Марковић, ПК „Јаворак“ Параћин, који су по функцији 
чланови Управног одбора. Поред њих изабрано је још 
12 чланова Управног одбора, као и чланови Надзорног 
одбора и Већа части.
Скупштина је донела и одлуку да се за избор кандидата 
на професионалну функцију - Генерални секретар 
ПСС, распише јавни конкурс. Генерални секретар по 
Статуту није члан Управног одбора.
Заједничким планинарским ручком завршена је ова 
значајна и успешна планинарска Скупштина.

 Бранислав Божовић

ПЛАНИНАРСKА БИОГРАФИЈА
- новог председника ПСС

ИСО ПЛАНИЋ рођен је 1965. године у Новом Саду. 
Звање професора географије стекао је 1991. године 
на Природно-математичком факултету у Новом Саду. 
Живи у Суботици. 
Планинарством се бави од 1990. године, када се 
учланио у ПД ‘’Железничар’’ Нови Сад. По преласку 
у Суботицу постаје члан ЖПК „Спартак“. Лиценцу 
водича Планинарског савеза Србије стекао је 1998.
године. Оперативни тренер планинарства постао 
је 2011. године. Звање инструктора Службе водича 
Планинарског савеза Србије стекао 2014. године. Водио 
је преко 250 организованих група на планинарење - од 
планина у окружењу до Јужне Америке и Хималаја. 
Организовао је изградњу четири вештачке стене 
Планинарског клуба ‘’Спартак’’. На тим вештачким 
стенама од 2001. године води тренинге спортских 
пењача. 
Звање алпинистичког приправника стекао 2002. године. 
Извео је око 80 различитих алпинистичких успона. 
У досадашњој планинарској каријери попео се на 15 
врхова виших од 5000 метара, међу којима је и Монт 
Еверест, са још четири врха виших од 8000 м.
Написао је и објавио преко сто чланака и радова са 
планинарском тематиком. Монографија „Планински 
врхови у Србији“ објављена је 2011. године. За потребе 
оспособљавања планинара приредио је наставни 
материјал из више области. Добитник ја признања: 
Заслужни спортиста, Златна медаља ‘’Јован Цвијић’’ 
Српског географског друштва, Про Урбе Града 
Суботице, Плакете „Јован Микић – Спартак“ Спортског 
савеза Војводине, Мајска награда Министарства 
спорта и омладине.
Од 1999. до 2012. обавља дужност председника 
Kомисије за алпинизам ПС Војводине, од 2012. до 
2016. године је председник Планинарског савеза 
Војводине, а од 2014. обавља дужност спортског 
директора Планинарског савеза Србије. Од 2016. 
године је председник скупштине Спортског друштва 
„Спартак“ из Суботице.
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ВИСОКОГОРСКИ УСПОНИ

На граници између Италије и Швајцарске уздиже 
се Матерхорн на висини 4478 метара изнад 
мора, један од највиших врхова Алпа. Има 
облик огромне стрме и закривљене камене 

пирамиде, чија се северна стена, скоро вертикална, 
издиже читавих 1200 метара изнад ледника. Дуго је 
сматран недостижним и последњи је врх у Европи 
на који се неко попео пре око 150 година, тачније 
1865. године, када су у његово подножје стигле две 
експедиције са намером да се попну на последњи, још 
неиспењан, врх Европе.
Водила се “трка” између италијанских и седморице 
енглеских алпиниста, које је предводио Едвард 
Вимпер. Након неколико неуспешних покушаја, Вимпер 
је изабрао маршруту преко северо-источног гребена, 
који почиње од језера Шварце. Становници Алпа су 
тај правац сматрали немогућим за успон. Пошто није 
успевао да изабере добар смер, Вимпер је сматрао 
да треба да покуша успон ка врху са источне стране. 
То је успео 14. јула 1865. године, када је постао први 
човек који се попео на Матерхорн. У повратку су 
четворица од седморице чланова екипе пала са стене у 
провалију. Вимпер и двојица његових колега су остали 
неповређени. Са друге стране, италијанску експедицију 
је предводио чувени Карел, који се , када је видео 
Вимпера на врху испред себе, окренуо и вратио. По 
наговору својих пењача, Карел неколико дана касније 
поново креће на Матерхорн и стиже на врх без икаквих 
незгода. Од тада па до данас, при успону на овај врх, 
живот је изгубило више од 500 алпиниста и планинара. 
Све ово говори колико је успон на Матерхорн захтеван 
и ризичан. Многи га због тога називају „европски К2“, а 

неки и „врх смрти“. 
Са швајцарске стране Матерхорн се налази на јужној 
граници кантона Вале. Током лета овамо долазе 
планинари, а током зиме скијаши.
Зермат, чувени центар зимских спортова, налази се 
у подножју Матерхорна. Први авантуристи почели су 
да посећују долине река Мат и Зас око 1840. године. 
Зермат се налази на надморској висини од 1.608 
метара. Одавде постоји железничка линија, која 
повезује долину Роне са областима на већим висинама, 
а успостављена је још 1898. године.

САМ НА ПУТУ ДУЖЕМ ОД 1803 КИЛОМЕТРА 
    
У планинарски камп Атерменц, у место Таш на висини 
од око 1400 м изнад мора, удаљеном од Зермата око 10 
километара, стигао је 25. јула 2017. године планинар из 
Србије Живорад Митић, члан Планинарско-еколошког 
клуба “Гора” из Крагујевца.. На пут од Крагујевца до 
Таша, дуг преко 1830 км упутио се својим путничким 
аутомобилом - САМ! 
Он ће у данима иза 25. јула учинити нешто што је до 
тада мали број људи учинио - попеће се и спустити 
са “врхa смрти” потпуно сам - без водича, без икакве 
помоћи коју на критичним тачкама успона и спуста у 
таквим ситуацијама пружа тим. Он је без игде иког!!! 
Тако ће уједно постати и први Крагујевчанин који 
се испео на овај тешко приступачни врх. Још један 
занимљив податак - највиши врх на који се Митић 
попео пре успона на Матерхорн је врх Мусала, висине 

“Ништа није немогуће за онога 
 ко има вољу покушати...”
  Александар Велики

 M A Т Е Р Х О Р Н 
- НА ПУТУ ОД СНА ДО ЈАВЕ -
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2925 метара на планини Рила у Бугарској.
    ПРИПРЕМЕ ЗА ПУТ...
Негде у лето прошле године, први пут се у машти 
планинара Живорада Митића родила жеља да стане 
на врх Матерхорн. Припреме су трајале готово годину 
дана. Са двоје планинара , које упознаје са својом 
намером, посећује планине Србије, Црне Горе, 
Македоније и Бугарске. Пењу се на врхове између 
2000 и 3000 метара надморске висине. Истовремено, 
на Интернету прикупљају све потребне информације о 
Матерхорну, о избору најповољнијег правца - стране са 
које ће кренути у правцу овог врха, о стази и тешкоћама, 
о временским условима при успону и спусту, о смештају, 
потребним финансијским средствима, о свему што је 

потребно за успешан излазак на врх. 
Прикупљају и информације о алпинистичким 
средствима и методама неопходним за успон. 
Прибављају потребну алпинистичку опрему и на 
стенама Каблара увежбавају примену алпинистичких 
техника успона. Како би финансијске трошкове свели 
на најмању могућу меру, доносе одлуку да на стазу 
крену без водича. Са алпинистима из Србије, који су 
се већ испели на Матерхорн, обављају разговоре и 
прикупљају информације о тешкоћама које су имали 
током експедиције. Од синдиката у својој фирми 
„Застава оружје“ Митић успева да прибави готово 
целокупан износ потребних финансијских средстава 
за опремање и одлазак на ову експедицију. У месецу 
када је планиран пут за Швајцарску остаје сам у 
својој намери да се попне на Матерхорн без тима, без 
подршке клуба. Не одустаје... На пут полази сам. То 
најјасније сведочи колико је била јака његова жеља да 
оствари свој сан. 
Првог јутра из Таша таксијем одлази у Зермат да 
прикупи информације о временским условима за 
успон. Временске прилике су неповољне, већ два дана 
горе пада снег. Мора да чека побољшање времена. 
Први дан користи за шетњу и упознавање Зермата 

и лакши тренинг, користећи стазе изнад Зермата за 
успон на висину изнад 2200 метара. Тада је први пут 
видео Матерхорн и остао задивљен! Гледа у огромну 
застрашујућу камену громаду, која се издиже готово 
вертикално у небо! Високо, високо!!! 

Временске прилике се значајно не мењају ни у 
четвртак. Тога дана Живорад Митић излази на један од 
врхова висине око 2600 метара. Дан користи за тренинг, 
релаксацију и ментално опуштање. По повратку у камп 
информише се о развоју метео ситуације за наредне 
дане. Добија повољан извештај и доноси одлуку - 
у петак креће на Матерхорн..! У вечерњим сатима 
обавља последње припреме за успон. 
Наредног дана из Зермата полази у 9 сати првом 
гондолом на висину од 2400 метара, одакле креће 
на успон. Након неких два сата успона стиже у доњи 
планинарски дом Хорнли хат, на висину од 3200 
метара, одакле се полази на прави успон. Без одмора 
наставља са успоном са циљем да до вечери стигне на 
висинску тачку од 4030 метара, на којој на врло скученом 
простору постоји омања планинска кућа у коју се може 
склонити од невремена, а може се и преноћити. 

ВИСОКОГОРСКИ УСПОНИ



8

ВИСОКОГОРСКИ УСПОНИ

Непосредно пре стизања на циљ за тај дан, сустижу га, 
а потом и престижу, двојица алпиниста из Француске и 
Холандије. У биваку - дашчари остају заједно до јутра. 
Наредног дана, још пре зоре, Француз и Холанђанин 
крећу ка врху. Митић има невољу са чеоном лампом, 
па остаје да сачека светлост дана. Негде око 5.30 сати 
јавља се зора и Митић креће у завршни успон који је 
ризичан од самог почетка. Испред њега стоје готово 
вертиклне стене. Сам је и сада му је више него ишта 
потребна помоћ чланова екипе за успон и кретање 
у навези. Све време за успон користи и руке и ноге. 
Непрестано тражи место за ослонац за ноге и хват за 
руке. Користи технику искључиво слободног пењања 
уз стену. На висини од преко 4.000 метара први пут се 
сусреће са тегобама на тим висинама -изражен замор! 
Јавља се и појачана жеђ! Тешко је, али мора се рећи 
да има и срећу - временске прилике су погодне за 
пењање. Користи тврду снежну подлогу за успон, па је 
ризик од проклизавања у приличној мери смањен. 

Преосталих 440 метара Митић је саваладао до 9 
сати и ЕВО ГА НА ВРХУ МАТЕРХОРН ! Горе је ведро. 
Сунце! Погледи се пружају у даљину према врховима 
Швајцарске, Италије, Француске. Мало иза њега стиже 
група Швајцараца. Митић се на врху задржава око 45 
минута. У снег закопава металну плочицу на којој је 
изгравирано његово име и презиме, град и држава из 
које долази и датум када се испео на Матерхорн.
Преплављен је утисцима. Осећа велико задовољства 
што је успео, што је испунио своје снове. Али, све време 
размишља о силаску и зна да је задатак испунио до 
краја тек када ступи на сигурно тло у долини Зермата. 
Сваког тренутка је свестан опасности које га очекују 
и зна да је највећи број алписниста и планинара 
настрадао управо при силаску због премора и 
опуштања након постизања циља. 
У време силаска снег се топи, па стазу чини меком и 
клизавом, што знатно отежава кретање. У планинарски 
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дом Хорни хат стиже око 16 сати, свестан да је 
пропустио последњу гондолу која иде у спуст за Зермат. 
Како преноћиште у дому износи 150 евра, доноси 
одлуку да до Зермата настави силазак који траје 4.5 
сата. Последња „казна“ сустиже га у виду кише која без 
престанка пада читава два сата. Покисао до голе коже, 
али пресрећан, стиже у Зермат негде око 20.30 сати 
- исцрпљен до крајњих граница... Из Зермата такси 
возилом стиже у камп на толико заслужени одмор. 
Одмор траје до ујутру, када након паковања креће на 
пут за Србију. 
“Да би успео, твоја жеља за успехом мора бити већа 
од твог страха од неуспеха” - Бил Козби
Живорад Митић је успео... Враћа се срећан. Свестан 
је да је успео само захваљујући својој огромној вољи 
и жељи!

Према казивању Живорада Митића
текст припремио Жарко Продановић

фотографија: Живорад Митић

МАТЕРХОРН – КОМЕНТАР РЕДАКЦИЈЕ

Редакција часописа објављује овај прилог о успону на 
Матерхорн са подељеним осећањем - између жеље 
да се прикаже један вредан лични успех самосталног 
успона на високи Матерхорн, на чему честитамо, 
али са нагласком на изузетну спортску срећу која је 
пратила пењача , а са друге стране - обавезе да се 
читаоци подсете основних правила планинарења, која 
нас уче да се никада не иде у планину сам, нарочито не 
на овако захтевне успоне и то први пут - без водича са 
добрим познавањем планине и приступа на врх.
Без обзира на добру психо-физичку припремљеност, 
присутни ризици су вишестрани и на крају „укључују“ 
могуће операције спасавања, које су, поред опасности 
извођења, најчешће веома скупе.
Чињеница је да наши планинари веома често избегавају 
плаћање осигурања за своје одласке на захтевне 
успоне. Искуства са последицама су већ озбиљна. О 
организацији оваквих акција, друштва и клубови морају 
савесније и одговорније размишљати.
Добрим планирањем и поштовањем Правилника о 
безбедном извођењу акција смањују се ризици од 
многих видова одговорности које сносе клубови и 
одговорна лица. 
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БОГИЋЕВИЦА - ТРОМЕЂА
Где се налази Богићевица?

Богићевица представља део Проклетијa на 
крајњем истоку Црне Горе.Као и свуда у 
Проклетијама, и овај део венца обилује 
планинским врховима изнад 2300м надморске 

висине: Богдаш, Старац, Маја Ропс, Крш Богићевицe, 
Тромеђа, Маја Богићај. Међутим,оно због чега 
походимо Богићевицу нису само  њени врхови, 
већ  изузетни услови за турно скијање у дубоком 
снегу – нешто по чему Богићевица полако постаје 
препознатљива и у интернационалним оквирима. 

Шта је турно скијање? 
„Турне скије су традиционално средство за кретање 
кроз дивље пределе у снежним условима.
За планинара у таквим условима постоје само два 
прихватљива начина кретања: први су скије, а други 
крпље.

Степен уживања у повратку са успона је наравно 
далеко већи у првом случају, на скијама.
Квалитет и дебљина снежног покривача значајно утиче 
на квалитет спуста, –  а како ствари стоје, Богићевица 
је у том погледу вероватно без премца на Балкану. 
Како са поносом истичу Плављани,од новембра до 
маја, снег је загарантован! Преко два метра снега 
измерено је на Богићевици 10.3.2018.

Приступ планини.
Због свог изолованог положаја, укљештена у 
пограничном џепу између Албаније и Косова и 
Метохије, Богићевица је једна од теже доступних 
планина на Балкану.
Овај део Проклетија је за време велике државе и 
хладног рата са суседном Албанијом представљао 
пограничну зону забрањену за кретање.
Слобода кретања сада срећом не представља проблем, 

али је приступ самој планини веома захтеван.
У снежним условима, без озбиљног теренског возила, 
тешко се може избити на висину изнад  1300-1500 м. 
Опасност од заглављивања у снегу вреба на свакој 
кривини. До катуна Богићевица, где почиње магија 
овог простора, преостаје добрих 7 километара гажења 
колским путем: у нашем случају са скијама на леђима.
Да будем искрен – све то даје додатну драж авантури и 
представља разлог што сам поново ту.Прошле године 
на мартовском успону Богићевица нас је „провукла 
кроз шаке“ и научила ме да је поштујем. Овога пута 
нисмо ишли сами.
Есад  Реџематовић – Есо, наш   домаћин у 
планини,сјајан је млади човек, пасионирани 
“фрирајдер”, “турнаш” и планинар,  заљубљеник у свој 
родни крај.
Циљ нашег успона je врх Тромеђа  или Трекуфири 
на албанском, или Тhree-Border-Peak на енглеском,  
2356 м. То је тачка на којој метохијске Проклетије 
ударају на јужне, још суровије албанске – циљ који нам 
је измакао прошле године.

Тура: Бабино Поље – Масло – Катун Богићевица – 
Љук Штерп – Тромеђа – Љук Штерп – Б28 – Катун 
Богићевица – Бабино Поље.
Добро смо поранили да ухватимо јутро и  квалитетан 
снег. Већ у 4:30 напуштамо Плав и након једног сата 
неизвесног успона аутомобилом (СУВ) кроз „дубок 
снег“ одлучујемо да ауто не подижемо изнад 1400 
мнв. У 5:30  скије стављамо на леђа и наредних  7 
километара табанамо у панцерицама до катуна 
Богићевица са свега 300 м висинског добитка.
Два сата касније пристижемо до успаваних катуна на 
Богићевици. Лево од нас је Хоџина раван и успон за 
Маја Ропс.Пратимо Еса и идемо десно, ка гребену 
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Тромеђе који се назире на хоризонту.
Скије са леђа стављамо на ноге и успон настављамо 
кроз савршени пршасти снег. Нема подизања ногу, 
пропадања у снег и губљења вишка енергије. Лагане 
турне скије оправдале су епитет најбољих  за 
планинарење у зимским условима!
Крећемо у темпу који свима одговара. Терен је 
повремено испресецан потоцима и равинама, где се 
тражи и мало вештине, у преласку ових препрека без 
скидања скија.
(9:30) Избијамо на гранични гребен. Масив се полако 
отвара пред нашим очима у савршеном зимском 
светлу! Богићевица није рај само за фрирајдере, поглед 
са њеног јужног гребена открива пределе  изванредне 
и необичне лепоте у Албанији.
На скијама идемо до испод самог врха. Нема леда, 
скије су и на 2250 метара надморске висине и даље 
најефикаснији начин  савладавања успона.
(10:30) Откуцава пети сат успона, стижемо до саме 
купе Тромеђе: скије коначно остављамо на превоју, а 
до врха идемо пешице уз помоћ цепина. Турно скијање 
подсећа на триатлон само што овде нема преласка 
“сувопарних километара.
(11:00) Након 5 и по сата од старта, избијамо на 
Тромеђу, са два врха близанца..
Походимо и други врх са кога се пружа поглед на 
суседни Маја Богићај. Моћна Ђеровица извирује у 
позадини, мами и призива. Највиши је врх метохијских 
Проклетија и други по висини у целом масиву, одмах 
иза Маја е Језерцес. Недавно сам прочитао да је стари 
назив овог врха Калуђеровица – касније скраћено у 
Ђеровица.
На врху прилично дува, тако да не идемо даље на Маја 
Богићај. 
Ипак нисмо сами тог јутра у планини. На врху ускоро 
пристижу Есови другари, Емин и Рамиз. Након предаха 
и припреме опреме за спуст, екипа је орна за free-ride 
са Тромеђе.
И поред високих температура у плусу тог дана, снег на 

Богићевици је задржао свој прашасти карактер. Рекао 
бих да тајна лежи у савршеној оријентацији падине: 
југоисток-северозапад.
(12:00) Есо је наш умерени спуст „виа нормале“само 
испратио погледом и упутио се сам међу „кулоаре“ 
изнад Љук Штерпа.  
За разлику од нас турно-планинара који скије користимо 
пре свега као превозно средство, фрирајдери су ловци 
на адреналин: Спуст се тако изражава у секундама, 
док се успон за рад истог мери у часовима.
Имали смо још два сата доброг  светла које је ваљало 
искористити у овом снежном рају. Зато смо се упутили 
на још један врх – на јужном гребену Богићевице,који 
од Тромеђе продужава ка врху Маја Спалит и потом 
завија јужно ка Ујковом кршу. Овај простор је на 
топографским картама из доба СФРЈ означен као 
гранични камен Б28 I/ II/ III.
(14:30) Одавде се пружа још величанственији поглед на 
Добердол – последње двориште Албаније, далеко од 
света, у дубоком зимском сну који повремено прекидају 
само непозвани посетиоци на моторним санкама. За 
нас турнаше, у кратком зимском дану Добердол (Добри 
до) са својим чаробним падинама остаје нажалост ван 
домашаја.
Неочекивано топли дан је наквасио снег испод висине 
1800 м. што смањује ужитак у последњим метрима 
спуста ка катунима, али нам зато олакшава посао од 
катуна колским путем наниже.
Влажан снег кочи нас довољно да се као на покретној 
траци, са повременим одгуривањем, спуштамо назад у 
минималном времену.
(16:30) Авантура се завршава када се безбедно 
аутомобилом спустимо у Плав, кроз бујицу расквашеног 
снега.
Салдо данашње акције: 11 сати у природи, 24 
километраса 1100 м турно-успона. Дан за памћење!
 Небојша Атанацковић
 (По одобрењу преузето са блога „Нестварнаместа“)
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СРЦЕ У ПЛАНИНИ И ПЛАНИНА У СРЦУ
МАГЛИЋ

Маглић је планина између БиХ и Црне Горе. 
Oмеђена је реком Сутјеском на западу, 
планином Волујак на југозападу, рекама 
Дрином и Пивом на североистоку и планином 

Биоч на југоистоку. Највиши врх планине је Велики Витао 
(2396м) који се налази у Црној Гори. Врх планине који 
се зове Маглић висок је 2386м, највиши је планински 
врх у БиХ. Маглић је удаљен 30 км југозападно од Фоче 
и током целе године је врло привлачно место за велики 
број излетника и планинара. 

Планинарски савез Републике Српске и фочанско 
Планинарско друштво “Зеленгора” више од 20 година 
организују акцију “Видовдански успон на Маглић”. Тада 
се више стотина планинара испење на врх.
До врха планине се може доћи из више праваца. Први 
и најлакши правац са Трновачког језера (1514 мнв) 
прилагођен је могућностима свих који воле природу,, 
а до врха Маглића може се доћи уз сипар изнад језера 
за око четири сата лаганог хода. Други правац је са 
оближњег Вучева, са познатог излетишта Дернечиште, 
тако званом “поштанском стазом”, коју је 1976. године 
урадило ПД “БХ Поште”. Овај правац је сложенији 
и има четири сајле помоћу којих се може доћи до 
врха. Трећа стаза води од Пријевора на врх Маглића, 
најекстремнија је и технички најтежа. За ову стазу се 
определила екипа са којом сам кренула и ја.

До Пријевора (1667м) стижемо преко Драгош-седла, 
одакле се пружа најлепши поглед на водопад Скакавац 
и прашуму Перућица. У групи је 35 планинара - из 
Чачка, Ужица, Горњег Милановца, Младеновца и ја 
из Краљева. Најмлађи учесник Богдан има 9 година, 
а најстарији Саво 75. Водич на стази нам је Бранко 
из Младеновца, који је одрастао недалеко одавде и 
Маглић походио ко зна колико пута. Када га је вихор 
ратова натерао да напусти завичај, није могао из 
срца ишчупати Маглић и зато му се врло често враћа. 
Обраћа нам се речима: „ Овде престаје демократија. 
Погледајте горе. До врха има два километра, али биће 
нам потребно три сата да изађемо. Био сам овде пре 
две недеље. Сајле нису поправљене већ више од 
двадесет година. Нису сигурне, морамо користити уже. 
Ко мисли да не може то савладати, нека иде стазом 
према Трновачком језеру.“ Слушам га пажљиво и кажем 
себи :“ Могу ја то, идем одмах иза Бранка. “

Кренусмо полако, корак по корак. Пролазимо поред 
неколико планинара из Хрватске. Одмарају се. 
Пажљиво газимо сипараом и већ стижемо до стена 
и прве сајле. Сачекало нас је пријатно изненађење. 
Сајла је замењена новом, која се пресијава на сунцу. То 
уноси велико олакшање и кретање постаје сигурније. 
Провлачимо се лагано између стена хватајући се за 
нове сајле.За два и по сата изађосмо на врх. 
Сав труд се исплати само због једног погледа на 
Трновачко језеро, које је у облику срца и својом јарко 



13

ПЛАНИНЕ У СРЦУ

зеленом бојом даје пејзажу невероватан изглед. 
Посматрамо околину, доручкујемо и разговарамо са 
неким непознатим људима којих је овог летњег дана на 
Маглићу било много. Неки су дошли из Србије, неки из 

БиХ, неки из Црне Горе, а пристиже и група из Хрватске 
поред које смо прошли у подножју. Сви говоримо истим 
језиком, сви се међусобно разумемо, свима је планина 
у срцу. Разумемо и Словаке који стигоше, па ишли смо 
и ми код њих на Високе Татре. 
Добро нам је пролазно време, па се одмарамо цео сат, 
а онда крећемо даље гребеном на црногорску страну 
Маглића према Трновачком језеру. 

Ова деоница дуга је нешто више од 5 км. Први део стазе 
пролазимо лаганом шетњом. . Полако се спуштамо. 
Највећи број планинара на врх иде од Трновачког 
језера, па се сусрећемо са њима уз увек иста питања: 
„ Још колико до врха?“ „ Још мало, а одакле сте?“ 
„Из Подгорице, Никшића, Доњег Вакуфа, Панчева, 
Београда, Фоче, Сарајева...“ добијамо одговоре и са 
свима причамо, као да се познајемо ко зна од када.
Застајемо још мало да уживамо гледајући зелено срце 
у планини, па крећемо на завршни спуст према језеру 
низ стазу са доста камења које се осипа. Треба бити 
врло пажљив. Након три сата стижемо на језеро. И 
даље уживамо у његовој лепоти, неко у купању, а неко 
посматрајући га док се, уз пиво, одмара у хладовини. 
Наш водич Бранко одабрао је другу варијанту као и ја, 
па разговарамо. Каже да му је ово највећа група коју је 
извео на Маглић. Уједно, Богдан је најмлађи планинар 
који је са њим изашао на врх, а био је много пута. 
Посматрам га како гледа врхове на којима смо малопре 
били и знам да ће им се првом приликом вратити. 
Завршна, трећа деоница похода је од Трновачког 
језера, преко Сухе језерине (1341 мнв) до Пријевора, 
полазне тачке. Дугачка је 6 километара и пешачење 
траје око два сата.
Стижемо на полазну тачку у 17:30. Гледам врхове 
Маглића обасјане сунцем и знам да ћу ову планину 
понети у срцу и заувек је ту чувати, а планина ће своје 
срце сачувати за нас, јер ћемо јој се опет вратити. Кад 
може Бранко, можемо и ми.

Рада Вукосављевић, Краљево
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ИЗЛЕТ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 8. 
МАРТА

Поводом обележавања Дана жена, ЖКП 
“Љесковац“ је организовао излет за све 
грађанке, али и грађане Прибоја, који су желели 
да овај дан, значајнији од осталих, проведу 

у лепом прибојском крају.. Није било тешко изабрати 
најлепши предео - прави рај за планинарење...
Желели смо да излетнике поведемо тамо где, можда, 
никада нису били, да им покажемо скривене лепоте 
- тако близу града... Одлучили смо се за обилазак 
пећине Бјеличковице и кањона Кратовске реке.
На излет смо кренули у недељу, 11. марта у 9 сати. 
Како смо се и надали, одзив суграђана је био добар, 
сва места у аутобусу била су попуњена....
Превезли смо се преко Прибојске Бање до основне 
школе у Кратову, одакле смо кренули на пешачење 
према пећини Бјеличковицa, која изгледа као стеновита 
надстрешница огромних димензија, са погледом на 
лепу кратовску долину. У пећини смо, уз ватрицу, 
наложену на ободу пећине, скували и послужили кафу 
, тек да се разиграју чула и размене осмеси наших 

драгих и задовољних гостију.
Kренули смо кањоном Кратовске реке - скривеног 
драгуља нашег поднебља. Уживали смо у погледу на 
околне стеновите врхове, који су стајали као стражари, 
чувајући лепоте овог кањона. Гости су уживали у хуку 
реке и мањих водопада. Прошли смо кроз неколико 
тунела и преко дрвених мостића, који су спајали 
обале. ове лепе реке. На неколико места смо , због 
безбедности при прелазу, користили конопац..
Имали смо прилику да високо у стенама видимо 
испосницу из 17. века.
Ходали смо кањоном према Потпећком језеру, а на 
крају смо послужени кафом, чајем и незаобилазном 
домаћом ракијом, тек да се слегну доживљаји лепих 
предела...
Гости су били одушевљени лепотом природе и 
гостопримством домаћина.....
  

Сенад Туркушић
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ПОВЕЉА ЗА ПЛАНИНАРСКО ДЕЛО  2018

СКУПШТИНА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ, 3.МАРТА 2018.ГОДИНЕ, НА ПРЕДЛОГ 
УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОДЕЉУЈЕ НАЈВИШЕ ПРИЗНАЊЕ „ПОВЕЉА ЗА ПЛАНИНАРСКО ДЕЛО“ ЗА 
ПОСВЕЋЕНОСТ ИДЕЈИ ПЛАНИНАРСКОГ ПОКРЕТА И ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ ПЛОДАН РАД НА РАЗВОЈУ  
ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ МЕРИЛАЗА  ДОДЕЛУ  ПРИЗНАЊА 
“ПОВЕЉА ЗА ПЛАНИНАРСКО ДЕЛО  2018”

За све носиоце признања заједничко је: 
                               - да су у планинарству дуже од 50 година,
                               - да су посвећени очувању темељне   идеје  планинарства као културног покрета,
                               - да и даље  надграђују све вредности планинарства...
 У овим заједничким одредницама  садржан је вишедеценијски плодан рад на развоју планинарства у Србији,  
увек у вишестраном приступу развијању разноврсних планинарских дисциплина - од спорта и рекреације до 
одговорног организационог рада у органима друштава, градских, регионалних и  републичких савеза.

НОСИОЦИ ПРИЗНАЊА
Часопис „Планинарски гласник“  за носиоце признања представља   

активности кроз којe се препознају достигнућа ове генерације 
носилаца и чувара идеје планинарства.

                                 
    1.Др ИВАН СТОЈАНОВИЋ, члан ПД „Раднички“ Београд
    Планинар високогорац и алпиниста, један од оснивача познатог Планинарског друштва   
    „Раднички“, где је створена генерација врсних алпиниста. Учествовао је и у оснивању   
    Алпинистичког одсека при Планинарском савезу Београда, који је касније понео име   
    проф.Растка Стојановића, такође алпинисте, брата доктора Ивана. 
    Посебан допринос је Иваново учешће у оснивању Горске службе спасавања Србије и 
Југославије. Активно је радио као савезни инструктор ГСС на обуци многих генерација алпиниста и планинара. 
Писац је уџбеника „Медицинa и спасавањe у планинама“ и бројних приручника, програма и упутстава.Био је члан 
руководећих органа у ПС Србије и ПС Југославије, у којима је водио комисије за ГСС.
Планинарио је и пењао се алпинистичким смеровимауПроклетијама, Дурмитору, у свим земљама Алпа, у Великој 
Британији, Румунији...
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    2.ВЕРА СИМИЋ, члан ПСК „Авала“ Београд
    Високогорац, прва планинарка из Србије која се попела на Мон Блан 1960. године. У   
                 венац планинарских успеха уплела је велики број алпских врхова изнад 3000 и 4000
     метара. 
    Планинарила је у свим крајевима Југославије.Учествовала је на бројним зимским   
    успонима са скијашким турама.
Свестрани је спортиста са звањем атлетског судије.
Сарађивала је у планинарским часописима. Активно се бави фотографијом. Неуморна је на планинарским 
успонима и излетима.
                                  3.ЈЕЛЕНА РАДОВИЋ, члан ПОСК „ПТТ“ Београд
    Планинарка високогорац свестраних интересовања и успешних резултата - од    
    планинарских успона, оријентационих такмичења, турног скијања, 
    писања планинарских водича и литературе до оснивања планинарских друштава и  
                нових спортских савеза. Са достојанственим сећањем на њеног супруга и планинарског   
               партнера Миладина Буду Радовића, са дивљењем наводимо следеће успехе: успон 
    на Мон  Блан 1962. године као трећа планинарка из Југославије, затим успоне на Грос 
Глокнер и друге алпске врхове, успон на Дамаванд у Ирану 1975. године и на врхове изнад 5000 и 6000 метара( 
прва планинарка из Србије) у Африци и Јужној Америци. Планинарске успоне извела је на све највише врхове 
планинских масива Балкана.
Као планинарски писци, Јелена и Буда аутори су Планинарског водича по Копаонику (три издања), писци бројних 
чланака у планинарским часописима широм Југославије, аутори планинарских карата и карата за оријентациона 
такмичења. Јелена је учествовала у оснивању Савеза за оријентациони спорт Србије. Један је од оснивача 
Планинарског друштва „21. мај“, а такође је успешно обновила активности у Планнарском друштву „Јосиф 
Панчић“. Била је потпредседник Планинарског савеза Београда и ПССрбије

          4.НЕГОСАВА – НЕГА ГАВРИЛОВИЋ, члан ПД „Маглеш“ Ваљево
     Нега Гавриловић један је од стубова очувања организационих способности и вредности  
    Планинарског савеза Србије.
    Као вишедеценијски секретар Савеза представљала је непрекинуту нит    
                организационих  тековина, које је преносила из генерације у генерацију нових 
    руководећих кадрова.
Учесница је у организацији великих планинарских манифестација којима се планинарска организација поноси: 
слетови, маршеви, табори, маратони, течајеви, истраживачке акције.
Увек је била подршка свим младим генерацијама које су стасавале кроз планинарство: високогорци, оријентирци, 
алпинисти, пећинари, горски спасиоци .......Планинарила је у свим планинама Балкана и Алпа.
    
    5.ЉУБИЦА ПИНЧЕТИЋ, члан ПСК „Победа“ из Београда
    Планинарка високогорац, која се шездесетих година попела на највећи број алпских   
                             врхова међу планинаркама Југославије. Њени велики успони били су Мон Блан, 
    Ле Зекрен у Алпима и Атлас у Африци. Планинарила је по целој Европи као учесник   
              чувених акција „Велики пут“ ПД “Победа”. У свом Друштву била је међу првим сарадницама 
    чика Душка Јовановића.Била је члан руководства ПД „Победа“ и органа ПС Југославије.
    Краси је изузетна брига као и домаћински однос према планинарским домовима на Рајцу.

    6.МИЛИВОЈ КИЖДОБРАНСКИ, члан ПСД „Железничар“ Нови Сад
    Активни плнинар са звањем водича излета и похода. О свом планинарењу радо   
    набраја планине Југославије на којима је био од његове Фрушке горе, па преко Авале   
                                   до Кајмајчалана, Шаре и Проклетија, преко Ловћена, Лелије, босанских и славонских   
                            планина .Један је од чланова изванредног тима који учествује у организовању познатог 
                                       „Планинарског маратона „ на Фрушкој гори. Активно ради у организацији омасовљавања 
и рекреације у планинарсву. Непосредни је организатор акције популарно назване „Пешачимо у природи“, која се 
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више од 30 година изводи сваке недеље за грађане Новог Сада и других градова. Заједно са професорима физичке 
културе Универзитета у Новом Саду организује наставу планинарења. Активни је предавач на планинарским 
семинарима и течајевима. Активан је у органима ПС Војводине, Србије и ПС Југославије.Улаже велике напоре за 
остваривање сарадње са јавним медијима. Носилац је великог броја признања.
    7.ВЕЛИБОР СТАНИШИЋ – ШИЉА, члан ПД „Раднички“ Београд
    Високогорац и алпиниста, припада познатој генерацији алпиниста из школе ПД    
    „Раднички“ од 1959. године. У алпинистичкој каријери поседује 490 регистрованих   
                 алпинистичких елемената (смерова, траверзи, пречења, ферата и др). У триглавској   
                стени боравио је седам пута. Пењао се у стенама Алпа Француске, Швајцарске,   
                                  Италије, Аустрије као и стенама Бугарске и Албаније. Занимљиво је да је његов 
                                    најактивнији пењачки период између 1955.и 1985. године.И даље је неуморан у обиласку 
планинских крајева Србије и околине.Био је члан Председништва ПС Србије, ПС Југославије, начелник Комисије 
за алпинизам ПСС. Члан је Издавачког савета ПС Србије. Планинарски је писац са више од 40 наслова у 
часописима „Наше Планине“ и „Планински вестник“ као и у годишњим монографијама свог Друштва. Аутор је 
рукописа „Планине – наш живот“.Члан је издавачког савета Планинарског савеза Србије.
    8.СТАНИША ЈОВАНОВИЋ, члан ПК „Железничар“ Београд
    Каже Станиша: „ Планинарству сам посветио живот, срце и душу. Испунио сам животни   
                 сан да будем учитељ, предводник, иницијатор, oрганизатор и вођа великих акција – на   
             челу колоне“. Од активности у скаутској организацији Београда 1936. године па до 
    данас, Станиша Јовановић активно ради на развоју планинарства у Србији. Његови  
    походи Триглавским планинарским путем били су вишегодишњи. Два пута се пењао  
    на Мон Блан у 34. и 60. години живота. Био је иницијатор меморијалне акције сећања 
на смрзнуте планинаре – ђаке „Меморијал Бјелашнице“.Са члановима Планинарског савеза Београда био је 
активни организатор планинарских дружења током напада НАТО алијансе на нашу земљу. Један је од иницијатора 
и вођа познате акције под називом „Ноћни марш Космај – Авала“ за октобарске дане ослобођења Београда. 
Писац је Планинарског водича по Авали, публикације “Кодекс планинара” и великог броја новинских текстова о 
планинарству и планинарским акцијама, “Подсетника за планинаре”...
    9.МИЛИВОЈ НАСТАСИЋ, члан ПСД „Железничар“ Нови Сад
    Активни планинар, носилац највишег спортског признања Војводине „Јован Микић   
    Спартак“. Већ 30 година је на челу организације „Планинарски маратон” на Фрушкој 
    гори. За успехе ове акције зна цеонаш регион и Европа.Захваљујући овој акцији 
    хиљаде младих спортиста и планинара долазе на Фрушку гору. 
    Својим самопрегорним радом допринео је значајном унапређењу планинарства у 
    Новом Саду, Војводини и Србији. Планинарио је широм некадашње Југославије.   
    Остварио је и успон на Мон Блан.
Поред планинарства успешно је доприносио и развоју веслачког спорта. У свом раду увек је одговорани строг 
према самом себи што је за поштовање у данашњем времену.
    10.ЗЛАТКОВИЋ МИРОЉУБ, члан ПД „Змај“ Звечан
    Свестрани планинар са Косова и Метохије, некадашњи савесни и одговорни члан   
    Извршног одбора ПС Србије и ПС КиМ.
    У планинарске успехе сакупио је врхове од Копаоника и Ђеровице до Триглава 
    у некадашњој Југославији, а затим планинске масиве Грчке, Бугарске, Алпе са Грос   
    Глокнером и Мон Бланом као европском круном.
    Активно је радио на популаризацији планинарства и планинарској хроници. Писац је 
публикације „Планинарство и смучарство Старог Трга, Косовске Митровице и Звечана“, као и Књиге о музејима 
„Мој завичајни дом“.
Племенити резултат његовог рада јесте подизање Музеја планинарства у његовој родној кући у селу Прекадин 
код Белољина. Музеј поседује збирку од 1700 планинарских експоната и разноврсних детаља. 
Самопрегорни рад Мирољуба Златковића вредан је поклон планинарској организацији и чувању идеје 
планинарског покрета.

припремио Бранислав Божовић
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Деца су увек најзахтевнија публика, а да би 
им се држала пажња на сваком предавању, 
обуци, тренингу, неопходно је уважити њихову 
малу-велику личност, са свим потребама које 

имају. Тога се држи Зимски планинарски камп за децу 
и родитеље, који за свој подмладак организује ПСК 
„Победа“. Из године у годину зимски распуст на Рајцу 
проводи све већи број малишана. На пешачким турама 
савладавају планинарску обуку дружећи се међусобно, 
али и са родитељима.
Први камп у Планинарском дому “Чика Душко 
Јовановић” на Рајцу пре три године окупио је тридесетад 
најмлађих са члановима њихових породица, а од 5. 
до 11. фебруара ове године кроз зимску планинарску 
школу прошло је тридесет двоје малишана и двадесет 
одраслих.

Деци је веома важно да поштујемо њихову жељу 
за игром, прилагодимо туру и направимо кратак 
одмор тамо где им је занимљиво. Организовано 
им је неколико пешачких тура. Прва је била до врха 
Рајца (848м), затим Дом-Црвено Врело-Вучја коса-
Савчићи-врх Вијуљак(750м) - укупне дужине 12km, са 
висинском разликом око 250 метара, па Дом-Којића 
ком-врх Рајца-Дом (дужина 8 km, висинска разлика 200 

метара),Рајском стазом 7 км као и кружна тура Дом-
Добра вода-Дом (дужина 12 km, висинска разлика 200 
метара). На падинама, где се задржао снег, уживали су 
у грудвању и спуштању, док су травнате падине биле 
идеалне за котрљање. Родитељи су унапред упозорени 
да их не опомињу ако се ублатњаве. 
Деца су била охрабрена да током предавања слободно 
износе своја запажања, утиске, размишљања, 
постављају питања. Игра је била саставни део тамо где 
је могла да их подстакне да лакше савладају „градиво“, 
посебно када је реч о планинарској оријентацији. 
Теоретски део обуке обухватао је историјат 
планинaрења, ПСС-а, ПСК „Победе“, упознавање 
са планинарском етиком, дисциплинама, спортским 
категоријама, заштитом природе. У оквиру ових тема 
коришћени су делови предавања Бориса Мићића, док 
су делови предавања Бобише Мариновића послужили 
када је на реду била тема припрема планинарских 
акција. Предавањем је обухваћено и паковање ранца, 
кретање и опасности у планини. Младим планинарима 
представљена је и лична планинарска опрема, 
истакнут значај вишеслојног одевања, одабир одеће 
која “дише” и лако се пакује, са посебним нагласком на 
планинарске ципеле за сва годишња доба. 
Упознавање са картом, њеним бојама, ознакама, 
координатама протекло је кроз игру. Подељена по 
групама, деца су добијала задатак да пронађу одређени 
појам на мапи - коту, реку, насеље... У извођењу обуке у 
оријентирингу помагала је Дуња Радојевић, такмичарка 
ПСК “Победа”. 

МАЛИ ПЛАНИНАРИ НА ВЕЛИКОМ ПУТУ 
ОДРАСТАЊА

Повести децу путем који води у здрав живот најважнији је задатак сваке нације. Пут води кроз спортске 
хале и терене, пливалишта и бициклистичке стазе... Многи тренери су се прославили јер су створили само 
неколико врхунских спортиста. Постоје и они који хиљаде младих људи воде у природу, доприносећи тако, 
највише што могу, здрављу свога народа.То су планинари.
Један од путева до здравља води кроз Планинарски спортски клуб “Победа”, а завршава се у здравом животу 
и стабилној личности



19

ОБУКА МЛАДИХ ПЛАНИНАРА

Пре него што су се упустили у практично савладавање 
оријентације у природи, малишани су уз читање 
карте савладали и коришћење компаса, усмеравање 
карте, проналажење најбоље путање између тачака. 
Коришћено је предавање Владе Матковића са кампа за 
младе и перспективне такмичаре. Од млађих учесника 
се тражило да помоћу компаса карту усмере ка северу 
и нађу најбољи правац и пут кретања од тачке А до 
тачке Б, док су старија деца имала захтевнији задатак: 
да са оријентиринг карте размере 1:10000 уцртају 
5 контролних тачака на планинарску карту размере 
1:25000 и тимски испланирају како доћи до свих 
контролних тачака.

Практичну обуку из планинарске оријентације донекле 
је отежала магла. Старији основци су били подељени у 
две групе и самостално су, уз присуство једног одраслог, 
имали за циљ да пронађу пет контролних тачака, али 
се у току постављања контролних тачака спустила 
густа магла, тако да су се у једном моменту и сами 
контролори загубили. Одлучено је да се такмичење 
одложи. Такмичење за старију групу основаца поново 
је одржано сутрадан. Обе групе пронашле су свих пет 
контролних тачака, а једна група је у томе била бржа 
за 20 минута.

 Друга група, коју су чинили млађи основци са 
родитељима, пронашла је прве три контролне тачке 
пре него што је и она морала да одустане због магле. 
Трећу групу су чинили најмлађи. За њих су постављене 

контролне тачке око самог дома и користили су карту 
1:600/2. Потом им је организована трка око дома са 
контролним тачкама. Као награду су добили палачинке.
 Из ранијих искустава се показало корисним поделити 
децу по узрасту у две-три групе. На тај начин је могуће 
прилагодити обуку узрасту деце и боље им држати 
пажњу. Лакше је радити са мањим групама. Код поделе 
у групе треба бити обазрив, јер сва деца желе да буду 
у “старијој” групи.
Практична обука из логоровања организована је испред 
дома. Уз активно учешће старије деце подигнута су 
два шатора, чему су се посебно радовала млађа 
деца која су улазила,покривала се врећама и добро 
се забављала. Шатори су после игре сложени,опет уз 
активно учешће деце. 
За практичну обуку из високогорства припремали су 
се тако што су претходно савладали “чворологију”- 
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показано им је везивање чвора “осмице” и прусиковог 
чвора. Од опреме је приказано коришћење појаса, 
кациге, прусика и карабинера, цепина. Сви су вежбали 
везивање “осмице” на прусике и постављање на 
појас. Деца која су добро увежбала коришћење 
опреме су одређена у групу која је практичну обуку 
из високогорства изводила на терену, а најмлађи на 
благој падини испред дома. 
За “увежбане високогорце” на стази према водопаду, 
ужетом је разапет гелендер (са елементима 
хоризонталног и вертикалног кретања). Ту су млади 
планинари вежбали кретање низ/уз падину и коришћење 
опреме (појас, кацига, прусици са карабинерима). 
Увежбавано је и мимоилажење на гелендеру. Сви су 
бар у једном спусту, обезбеђивани прусиковим чвором 
на уже и у пракси испробали како ради. Имали су 
прилику да се по неколико пута спусте и попну. После 
шетње до водопада постављено им је уже преко гране 
дрвета за приказивање спуштања “абзајл” техником. 
За најмлађу децу испред дома је направљен гелендер. 
Они који су желели ту су направили неколико кругова. 
Уместо појаса, који су им превелики, користили су 
прусик. Обука је још обухватила и предавања о првој 
помоћи, опасностима у планини, метеорологији...
После завршене комплетне обуке, тест из основне 
планинарске обуке, по програму ПСС, полагала су 23 

планинара, од тога 16 малишана.Тест се састојао од 
16 питања (заокруживање тачног одговора, набрајање 
и кратак опис). Сви планинари који су радили тест су 
положили са више од 12 тачних одговора. Теоријску 
и практичну обуку су изводили водичи ПСК “Победа” 
Ранко Краљ, Боро Милосављевић и Бранка Шикић.
Приликом организовања кампова за најмлађе веома 
је важно деци пружити могућност да и слободно 
време проводе у разним играма, али им је неопходно 
оставити и мало слободног времена да се друже како 
они желе.Већ две године, за време зимске смене на 
Рајцу, планинар Милош Радосављевић држи школу 
плеса и на тај начин обогаћује садржај и понуду овог 
кампа. Захваљујући планинарки Саши Базовић, свако 
јутро млади планинари могли су да вежбају јогу, а 
школу сликања држала је планинарка Јелена Савић 
Косовац.
Било је и забаве - од маскенбала и караока преко 
логорске ватре и гледања у звезде. Сви планинари су у 
већој или мањој мери користили могућности које пружа 
дом - сто за стони тенис, ТВ салу, библиотеку) као и 
реквизите за друштвене игре и сликање.

Организатор кампа и водич
Ранко Краљ

ОБУКА МЛАДИХ ПЛАНИНАРА
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У сали Скупштине oпштине Врачар, 10. фебруара 
2018. године одржана је свечаност поводом 
обележавања 20 година од оснивања Службе 
водича при Планинарском савезу Србије. 

Импресиван је број планинара који су присуствовали 
овом значајном јубилеју. Ипак, нешто је недостајало - 
сала је личила на обичну радну просторију, није било 
паноа, фотографија, што би допринело свечаном 
изгледу простора у коме се догађа нешто значајно.

 Први се , у име Планинарског савеза Србије, поводом 
овог јубилеја, обратио председник ПСС Борис Мићић. 
Речи добродошлице упутио је планинарима, водичима 
и господину Матјажу Шеркезију, представнику УИАА.
 У излагању провукао је нит од оснивања Српског 
планинског друштва 1901. године до данашњих дана. 
У својим Правилима СПД је у члану 2 поставило 
Друштвени циљ, где између осталог стоји: “...да своје 
чланове подстиче на заједничко, или појединачно, 
похођење српских планина и других.....”. На Скупштини 
СПД 28. августа 1923. године др Душан Митровић 
Спирта и др Равник предлажу увођење функције “вођа 
излета”. Пре 95 година (1925),уведена је одлуком СПД 
дужност „ главног вође излета“. Ту дужност преузео 
је др Митровић до 1929. године, када је дужност 
због болести предао инж Душану Подградском. Ову 
функцију после њега 1936. године преузима др Војин 
Смодлака до почетка Другог светског рата, када СПД 
престаје са радом. Током Другог светског рата, знања 
о вођењу излета, планинари су користили за ратне 

потребе. Владимир Дедијер је у Дневнику записао да 
је Слободан Тузлић - Бутун , председник студената 
.планинара Београдског универзитета 1941. био водич 
Врховног штаба од Златибора до Нове Вароши. У 
Београду су организовани курсеви за руководиоце 
излета - претече школа за планинарске водиче. Две 
године касније, планинарска организација преузима 
образовање планинара. 18. марта 1948. године 
основано је Планинарско друштво “Београд”, међу 
оснивачима су Душан Јовановић и др Петар Костић. 
Један од првих задатака је обнављање планинарства 
и школовање кадрова. На Гочу и Жељину одржан 
је 15-дневни курс за планинаре-студенте, у мају на 
Руднику, а јуна у Београду. То су прве организоване 
обуке за водиче.

 Пре 70 година, 27. 6. 1948. основан је ПСС. 
Планинарство се развија. Од фебруара 1950. до марта 
1951. основано је у Србији 90 планинарских друштава. 
У таквим околностима Начелништво Савеза организује 
у Проклетијама течаје за начелнике друштава - 35 
полазника из 33 друштва - 1950. године. Течајци са 
Плава су у друштвима организовало око 20 курсева, 
користећи скрипта као једину планинарску литературу. 
Полазници добијају звање “водич излета и похода” 
Организовање течајева преузимају покрајински, 
обласни и јачи градски савези. Почетком 90-тих година, 
због ратних догађаја, долази до пада стандарда, али је 
готово невероватно да и у тим условима планинарска 
активност не јењава, напротив - развија се и унапређује. 
На чело ПСС 1993. долази Драган Божовић и на тој 
функцији остаје до 2001. године. Акције се одржавају, 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА 
СЛУЖБЕ ВОДИЧА

ОБУКА МЛАДИХ ПЛАНИНАРА
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отварају нови трансверзални путеви, па и понеки 
планинарски дом. Школује се кадар, постижу спортски 
успеси на највишим планинама света.
Коначно, ПСС 1998. усваја “Правилник о школовању 
кадрова у ПСС”. Савез одговорно школује кадрове, 
годишње потврђује њихова знања, па ове године 
обележавамо 95 година од увођења функције водича и 
20 година савремено организоване Службе водича.. Од 
2017. године увели смо и ново звање “водич пешачких 
акција” по систему Европске пешачке асоцијације. 
Борис Мићић завршио је излагање са предлогом да 
се 28.август (1923 г.) обележава као Дан планинарских 
водича Србије.

Начелник Службе водича Зоран Контић захвалио је 
планинарима на великом одзиву.
После 14 година постојања Службе , водичи су изабрали 
руководство које у нешто измењеном саставу ради и 
данас. Оснивачи, инструктори и чланови предали су 
утемељену, правно уобличену и програмски усмерену 
организацију водича Планинарском савезу Србије, 
спремни да свој рад подвргну објективној оцени 
планинарске јавности, надасве оцени УИАА.
 Данас имамо 15 чланова наставног тима, који су 
стекли звање 15 оперативних тренера, 354 планинских 
и 130 пешачких водича са овереним лиценцама. 
Спроводимо обуке за III и II категорију по стандардима 
УИАА, као и Iб, прву категорију обуке за вођење кроз 
обезбеђене планинске путеве и кањоне, обуку за 
активности на ледницима, као и за водиче за пешачке 
туре по стандардима ЕРА.
 Планинарском савезу Србије предали смо текст 
нацрта закона о планинарским и пешачким путевима. 
Близу смо завршетку овог важног посла.. Ове године 
ћемо ставити у функцију регионалне центре (5 до 6) за 
основне обуке и допуну техничких знања планинских 
водича. Проширујемо сарадњу са Службом водича 
Републике Српске и инструкторима из Словеније

 Најважнији циљ Службе је стриктно поштовање 
Правилника о безбедности при вођењу планинарских 
акција, компетенција добијених важећих лиценци, као 
и редовна обнова знања и вештина. Када испунимо све 
наведено, тада ће Служба водича бити институција. 
    ***    
Драган Божовић је пажњу посветио личностима 
значајним за развој планинарства. Активност др 
Душана Митровића - Спирте почела је вођењем 
излетника у природу. Излети су били све чешћи, а 
учесника све више. Била је то основа на којој се у 
Новом Саду развило планинарство. Ако водич излета 
планира, обавештава, организује и води учеснике, 
онда др Митровића можемо сматрати нашим првим 
правим водичем. 

Преласком у Београд, др Митровић улази у управу 
СПД и добија дужност “вође излета”. Враћајући се 
1930. године са Букуље, на железничкој станици у 
Аранђеловцу завршио се његов животни пут. Његово 
дело је у Новом Саду наставио Петар Деђански - 

учествовао је у оснивању бројчано јаког друштва 
“Фрушка гора”. Његов текст, сачињен у припремама за 
оснивање овог друштва, којим се обраћа планинарима 
и јавности, представља прокламацију о вредностима 
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планинарства и односима међу планинарима. Текст има 
антологијску и свевременску вредност. Др Митровића је 
на месту вође излета заменио инж. Душан Подградски, 
успешан у тој улози. Прави подухват за то време био је 
његов излазак на врх Ђеровице - могао би то бити први 

забележен подвиг једног српског планинара.
 Од 1936. до 1941. године дужност вође излета поверена 
је др Војину Смодлаки. Као спортски лекар остварио је 
веома успешну међународну каријеру. У планинарској 
аутобиографији записао је : “ Једне године водио сам 
скоро 50 излета”.
Планинарски савези Србије и Војводине су 1950. године 
објавили одлуку о додели посебног признања “Стари 
планинар” најзаслужнијим предратним планинарима 
Петру Деђанском, Душану Подградском и Војину 
Смодлаки.  
Враћамо се ближем времену. Деведесетих година 
Савез је био у дубокој кризи. На активности покренуло 
га је неколико београдских друштава. Њихови 
представници сачинили су радну групу, чији је задатак 
био да предложи програм рада обновљеног Савеза. 
Групу су чинили планинари са искуством у организацији 
и председници друштава: Крсто Жижић, значајно 
име нашег планинарства, предложио је програме 
табора. Влада Поповић предложио је покретање и 
развојни пут листа “Планинарски гласник” који живи 
већ скоро четврт века. Божидар Вељковић, као члан 
многих руководећих тела, заложио се за прикупљање 
података о настанку и развоју планинарства у Србији, 
из чега је настала драгоцена књига поводом 100 година 
организованог планинарства у Србији. Моји предлози су 
били: школовати водиче и објављивати водичке књиге, 
какве имају спелеолози, алпинисти, а поготово Горска 

служба спасавања. Скупштина је одржана, предложени 
програми усвојени, Савез је почео да ради пуном парм. 
Највећи терет свега шта се водичима догађало од 
почетка до данашњег међународно признатог знања 
и звања испричаће човек који је изнео највећи терет 
тог сложеног посла Слободан -Цоле Гочманац. Овом 
најавом, Драган Божовић је завршио своје излагање. 

Слободан Гочманац је подсетио на период у коме је 
био непосредни учесник.
Школовање за водиче од 1962 - 1997. године 
изводили су покрајински, регионални и јачи градски 
савези (Београд, Нови Сад, Ниш). 1987. године, на 
иницијативу Слободана Гавриловића из Чајетине, 
Велибора Станишића Шиље из Београдад и Милована 
Недељковића из Крагујевца, руководство ПС - Београд 
прихватило је организацију школе за водиче излета и 
похода за планинарска друштва Србије. 
Инструктори су били Блашко Новаковић, Станиша 
Јовановић, Бранко Котлајић и Слободан Гочманац. 
Урадили су план школе на основу постојећег програма 
обуке Планинарског савеза Југославије. Приређена 
су скрипта за лакшу и квалитетнију обуку. Позиву 
су се одазвали Крсто Жижић (област опреме), 
Слободан Гочманац (метеорологија), Красоменко 
Милетић ( исхрана и хигијена у планини и логоровање 
и биваковање), др Јован Радаковић и Слободан 
Гочманац (опасности у планини, прва помоћ и 
спасавање), Александар Сигунов ( заштита природе), 
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Станиша Јовановић ( планинјарска организација, улога 
и задаци водича и организација излета и похода) и 
Бранко Падежанин (основи алпинизма). Прва школа за 
водиче организована је у августу 1987. у Грбаји, у ПД 
“Бранко Котлајић” (бивши ПД “Раднички”).Учествовали 
су планинари из Пећи, Новог Пазара, Призрена, 
Лајковца, Крагујевца, Светозарева и Београда - укупно 
18 учесника, који су успешно завршили школу. Од 
1988-1993. Планинарски савез се налази у кадровској 
кризи. Долази до прекида рада школе све до доласка 
Драгана Божовића на чело новог руководства, када 
све креће у бољем правцу. Приоритет се даје обуци 
на свим нивоима и свим специјалностима. Комисија 
за школовање планинарског кадра, на чијем је челу 
Слободан Гочманац, припремила је Правилник о 
школовању планинарског кадра, који је Управни 
одбор 1995. усвојио. Овим Правилником су створени 
принципи да се школа за водиче излета и похода 
изведе на свим нивоима у целој организацији ПСС. 
У Дому “Арса Јовановић” на Стружју на Шари 1997. 
године изведена је школа за водиче излета и похода.
 Одазвало се 47 полазника. По завршетку је 
организован Оснивачки збор и формирана је Служба 
водича излета и похода ПСС. 11 чланова Иницијативног 
одбора са школарцима на Оснивачком збору доносе 
одлуку о формирању Службе водича. Бројчано 
увећавање довело је до усаглашавања програма 
обуке са стандардима УИАА. 2014. године Комисија 
за планинарство УИАА доноси одлуку о давању 
сертификата број 14009 -пс за трећу и другу категорију 
водича. Предлог Слободана Гочманца је да се за 
Дан планинара Србије прогласи дан када се Растко 
Немањић - Свети Сава попео на врх Атос 2033мнв - 
равно век и по пре Петрарке, кога бележимо као првог 

европског планинара.. Сободан Гочманац честитао 
је планинарима и водичима Србије првих 20 година 
Службе водича Планинарског савеза Србије. 
      ***
 У оквиру програма прославе емитован је документарни 
филм „20 година Службе водича Планинарског 
савеза Србије“ аутора Драгослава Гогића, новинара и 
награђиваног аутора бројних планинарских филмова, 
потпредседника ПСС.     
На крају, заслужним планинарима, који су својим радом 
унапредили Службу водича, додељена су признања 
„ЗЛАТНА….и СРЕБРНА ПОВЕЉА ПЛАНИНСКОГ 
ВОДИЧА“. 
ЗЛАТНУ ПОВЕЉУ добили су: Слободан Гочманац - 
ПСК “Авала” Београд, Драган Јаћимовић - “ Extreme 
summit team” Београд, Басар Чаровац - ПK Сaнџaк-
Нови Пазар, Борис Мићић - ПК “Победа” Београд, 
Драган Божовић - ПСК “Авала” Београд; Бранислав 
Божовић – ПСК “Авала” Београд. 

За допринос развоју и унапређењу Службе водича 
СРЕБРНУ ПОВЕЉУ ПЛАНИНСКОГ ВОДИЧА добило 
је 36 планинара- водича, међу њима и тројици 
инструктора УИАА, Рону Вајтхеду, Стиву Лонгу и 
Матјажу Шеркезију, за подршку и помоћ у школовању 
водича у Србији према стандардима УИАА. 

Овом прославом заокружен је значајан период у развоју 
Службе водича Планинарског савеза Србије. 

   
На основу излагања на свечаности, приредила 

Бојана Поповић
 



КЛУБОВИ И ДРУШТВА

У препуној сали Општине Врачар у Београду 
одржана је Годишња скупштина успешног 
и највећег Планинарског спортског клуба у 
Србији, „Победа“ из Београда.

Низом изведених и започетих вредних акција, 
такмичења и семинара од почетка године, овом 
Скупштином „Победа“ је започела обележавање 
јубилеја - „70 година“. Данашњи Клуб основан је као 
Планинарско друштво 1948 годдине.

Са посебним задовољством и поносом, председник 
Клуба Владимир Матковић дочекао је и поздравио 
бројне планинарске пријатеље из великог броја 
друштава - из Бугарске, Словеније, Македоније, БиХ и 
Србије.

Планинарски поздрави и здравице са разних страна, 
међу којима и огромна искићена боца шампањца из 
Словеније са ознаком „70“, унели су узбуђење и радост 
и били поздрављени бурним аплаузом.

Делегати Клуба „Победа“ једногласно су усвајали 
поднете извештаје о раду и спортским успесима на свим 
нивоима планинарских и оријентационих такмичења, 
од националних и регионалних до међународних 
првенстава и купова.

У част Скупштине отворена је традиционална 
Изложба планинарске фотографије, која је и овога 
пута потврдила високи квалитет планинарских аутора. 
Подељене су награде за најбоље фотографије у више 
категорија.
Часопис “Планинарски гласник” ће у наредном броју 
посебно представити најбоље фотографије са изложбе.

По завршетку Скупштине, домаћини и гости наставили 
су дружење у Планинарском дому „Чика Душко 
Јовановић“ на Рајцу.
Председник В..Матковић најавио је да ће јубилеј 
„70 година“ бити обележен централном свечаном 
академијом током године.

Бранислав Божовић

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ПСК „ПОБЕДА“ 
БЕОГРАД
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САРАДЊА ПЛАНИНАРА ПСС И ПС 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Десет година  касније
                 ОВАКО  СМО  ПОЧЕЛИ 
            -присећа се један од потписника- 
У Трнову, 26. јануара 2008. године, потписан је Споразум 
о програмско - техничкој сарадњи Планинарских савеза 
Републике Српске и Србије.
На основу изражене потребе за чвршћом међусобном 
сарадњом, потписани Споразум предвиђа: стварање 
школованог и стручног кадра, примену техничких 
средстава на терену, организацију врхнских активности 
у планинарској спортској грани, представљање 
у међународним асоцијацијама, коришћење 
планинарских домова под истим условима, подршку 
у програмској активности и омасовљењу чланства, 
размену стручне литературе, календара акција и 
адресара.
Овај Споразум је подстрек који нас усмерава ка 
бољој организацији, чија последица треба да буду 
врхунски резултати у стварању квалитетне и масовне 
организације, у којој ће се постизати још бољи 
резултати у свим дисциплинама планинарске спортске 
гране.

Највише смо сарађивали на плану обуке планинарских 
водича. Најзаслужнији за ову сарадњу је Слободан 
Гочманац са тимом предавача, који у континуитету 
ради на образовању планинара у Планинарском савезу 
Републике Српске.
Да ли је могло боље? О овоме ћемо да пишемо  - како 
смо сарађивали и како да радимо даље...

Записао Боривоје Вељковић
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У  ГОДИНИ  ЈУБИЛЕЈА
    Изложба  планинарске фотографије у Краљеву

Планинарско - смучарски клуб “Железничар” 
из Краљева већ 42 године окупља љубитеље 
планинарења и природе. Само у протеклој 
години Клубу је приступило преко сто нових 

чланова. Због тога, а и због броја одржаних акција - 
што републичких, што регионалних, већ три године 
заредом осваја титулу најбољег клуба у Србији. 
Захваљујући својим члановима, Клуб је отворио Прву 
изложбу планинарске фотографије.

Изложба је отворена 6. фебруара ове године и пуних 
месец дана Краљевчани, чланови Клуба и љубитељи 
фотографије могли су да виде наше радове.
Без неког посебног знања, али уз много добре воље 
и сналажљивости, пет пари спретних руку су од 
постојећих фотографија направили прави уметнички 
догађај. Дара, Гиго, Маша, Цака и Верица су се својски 
потрудили да изложба буде најбоља - и била је! 
Тридесетак приспелих фотографија није било довољно 
да попуне велики изложбени простор у Дому војске у 
Краљеву. Председник Драган Јовановић у име Клуба 
замолио је чланове да пошаљу више радова. За два 
дана прикупљено је тачно осамдесет фотографија.

Све фотографије су обележене бројевима, добиле су 
свој назив и попуниле десетак изложбених паноа. 

Велики број других фотографија, ван стандарда, у 
остатку простора постављен је као ретроспектива. 
Највише својих радова приложио је председник Гиго.
Четрдесетогодишња историја постојања Клуба 
обележена је изложеним признањима,дипломама, 
одликовањима и многобројним пехарима.
 Свечано отварање Изложбе је медијски добро 
запажено, тако да је више од две стотине посетилаца 
видело Изложбу на сам дан отварања.Изложба је 
имала такмичарски дух, па су присутни могли одмах да 
гласају за најбоље фотографије.
 

ПЛАНИНАРСКА  КУЛТУРА
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Награђене фотографије:
 Прва награда - “Комови у перспективи” 
    ауторка Душанка Ковачевић

Друга награда - “Гради” - ауторка Дара Милетић

Трећа награда - “Савово” - ауторка Верица Симовић 
Ово је била прва изложба, а намера Клуба је да 
постане  редовна.

 Са новим идејама и фотографијама - видимо се 
следеће године...!
    Светлана Крџић

ПСК “Железничар” Краљево
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Један од најпознатијих црногорских планинара 
Драган Лаловић - Гашо изненада је преминуо 
31.12. 2017. године, након краће болести у 60 - 
тој години живота.

Гашо је рођен 7 мaja1958. године у Никшићу. Радио 
је у Жељезари Никшић као дипломирани инжењер 
металургије, а затим је основао сопствену фирму за 
специјалне врсте радова и развијао пројекте у којима 
је користио знања и вештине технике алпинизма и 
разноврсне инжењерске струке. 
Планинарством се почео бавити давне 1969. године, 
у ПД“ Јаворак“ из Никшића и то кроз пионирску 
планинарску школу, у коју је наставница Ксенија 
Драшковић укључила велики број основаца. Међу 
њима је био и 12 - годишњи Драган Лаловић. Годину 
дана касније, генерација младих Никшићана жељних 
авантура, успешно завршава планинарску школу и већ 
од тада креће њихова каријера планинара, а касније и 
алпиниста, водича и горских спасилаца међународног 
ранга. 
Пошто је ПД“ Јаворак“ из Никшића било веома познато 
и добро организовано спортско друштво, млада 
генерација је убрзо кренула на планинарске акције. 
Прва је била Покљука у Словенији, па онда следи 
низ којем нема краја...Пењући се по црногорским 
планинама стицао је прва знања и искуства у 
планинарству. Већ 1973. године, завршава школу 
алпинизма у Проклетијама и од тада почиње активно 
да се бави алпинизмом и пењањем.

Гашо и његова генерација су били свестрано 
ангажовани у разноврсним планинарским 
дисциплинама и активностима које су развијане у ПД 
„Јаворак“ -  високогорство, алпинизам, планинарска 
оријентација,скијање, кањонинг – тада још непозната 
дисциплина у свету, Горска служба спасавања – тада 
једна од најбољих у Југославији. Са својом генерацијом 
1978.године прави јаче успоне у Алпима, међу којима и 
успон на Монблан, 4807 m. 
Испењао је велики број алпинистичких смерова у 
Југославији и  Европи и током пењачке каријере 
се попео на многе значајне врхове света као што су 
Гросглокнер, Матерхорн,  Арарат, Аконкагва у Андима, 
врхови у масиву Памира и Централног Кавказа.
 Био је учесник, организатор и вођа   многих спасилачких  
акција и  високогорских експедиција у планинама света.
Свакако најзначајнија је била експедиција на Мт. 
Еверест, 8848 m.( пролеће 1996.) у којој је учествовало 
18 алпиниста из ПД „Јаворак“. Поред Гаша Лаловића, 
који је достигао висину од 8100 м(09.05.1996),   чланови 
екипе Ненад Столица, Ђорђије Вујичић и Мијодраг 
Лаловић стигли су до висине од 8800 m. одакле су 
морали да се врате због изузетно лоших временских 
прилика. Два дана касније, због лоших временских 
прилика при спусту је страдало осам иностраних 
пењача. Одмах након трагедије, Влада Непала је 
забранила даље успоне на Мт. Еверест у тој сезони. 
Црногорска екипа је морала да се врати кући. Због 
своје исправне и мудре одлуке о прекиду експедиције, 
од Владе Непала је добила дозволу за следећи успон 
са отвореним датумом за пријаву.

Драган Лаловић Гашо је био горски водич, инструктор 
алпинизма и Горске службе спасавања. Од 1990.-2002. 
године био је председник Планинарског савеза Црне 
Горе и члан Координационе комисије за алпинизам, 
експедиције и горске водиче Планинарског савеза 
Југославије.
Био је неуморан у планинарском педагошком раду на 
обучавању и усавршавању младих планинара, водича, 
алпиниста, спасилаца. Организовао је и водио велики 
број семинара и течајева у планинским центрима свих 
република , затим Бугарској, Русији, Грчкој, и наравно 
на свом јединственом Дурмитору. 
За поштовање је његова упорност да организује 
обучавање омладине под Дурмитором за  горске 
туристичке водиче и покуша да их задржи и запосли у 
свом крају, да се не исељавају.

ДРАГАН ЛАЛОВИЋ - ГАШО
СЕЋАЊЕ
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Носилац је многобројних признања и награда, 
међу којима су Златне значке Планинарског савеза 
Југославије, Планинарског савеза Црне Горе и Горске 
службе спасавања Црне Горе. Као члан високогорске 
екипе из ПД“ Јаворак“, која је освојила  највиши врх 
Јужне Америке Aconcagua 1987. године, проглашен је  
за Спортисту године града Никшића.
Био је велики заљубљеник у планине и цео свој живот 
је посветио развоју и популаризацији планинарства. 
Највише је волео јужну страну Дурмитора (његов 
Дробњак), од Шавника и западно од Плужина, јер се 
са јужне стране налазе чувени кањони Комарнице, 
Буковице и Бијеле, кањон Придворице и Невидио, који 
су најатрактивнији на Балкану.  
Учествовао је у формирању „ Наставног центра 
Комарница“ у циљу даље популаризације планинарства, 
алпинизма и пењачког подручја Комарница, са идејом 
да у наредном периоду камп добије међународни 
значај и  окупи алпинисте из других региона као што су 
Бугарска, Македонија, Словенија и Словачка.
У овом периоду је Гашо  размишљао о значају развоја 
планинског туризма и изградњи планинарског дома 
и прихватних центара, како се то већ радило у свету. 
За своје идеје окупљао је  стручњаке из разноврсних 
професија и знања, туризмологе, географе, геологе, 
урбанисте , економисте. Увек је ценио стручност.
На најлепшем месту, на имању својих родитеља у 

Пошћењу близу малог и великог Пошћенског језера, 
недалеко од кањона Невидио, 2007. године је започео 
реализацију племените идеје –изградњу планинског 
центра  Етно кампа Невидио. 
Након година одрицања и мукотрпног рада, успео 
је да реализује свој сан изградивши Етно село 
Невидио  у близини новог магистралног пута Рисан – 
Жабљак, на месту које многи сматрају да је створено 
за љубитеље адреналина.Етно село се простире на 
4200 квадратних метара са 36 лежајева у кућама које 
су изграђене од камена, са дрвеним детаљима и са 
комплетном понудом авантуре Дурмитора - пешачења 
и планинарења, алпинизма, спортског пењања, 
спелеологије, кањонинга, сплаварења, планинског 
бициклизма……
Због тешке повреде кичме, Гашо је 2005 године морао 
да се повуче из активног алпинизма и ГСС.
Надамо се да ће његов Никшић и Шавник препознати 
вредности напора Гаша Лаловића и подржати што брже 
отварање Јужног Дурмитора за љубитеље планинске 
природе и планинских спортова. 
Драган Лаловић - Гашо  сахрањен је 2. јануара 2018. 
године у селу Пошћењу над Пошћенским језерима и  
недалеко од кањона Невидио  које је највише волео.
         

Лазар Попара
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У Берлину је од 6 - 10. марта 2018. године одржан 
највећи САЈАМ ТУРИЗМА у свету. Сајму је као гост 

присуствовао Борис Мићић, председник ЕRА.
Прва три дана Сајам је био отворен само за агенције и 
новинаре, а за посетиоце
 само суботом и недељом. На Сајму је врло успешно 
учествовала и Туристичка организација Србије са 
пригодним штандом, па је створен утисак да смо се 
лепо представили. По седамнаести пут додељене су 
награде за најбоље излагаче у 11 стандардних и 2 
посебне категорије. Наш штанд је добио једну од тих 
награда. Честитамо!

Пословни партнер ERA , Компанија за издавање 
карата КОМПАС, такође je добила награду овог Сајма 
за издаваштво у једној од бројних категорија - за 
публикацију Wanderbares Deutschland (Пешачење у 
Немачкој) која доноси, ексклузивно и по први пут, скуп 
описа са пратећим фотографијама квалитетних путева 
- у једној књизи од 430 страница великог формата, а 
односи се на преко 7.500km путева у Немачкој. Књига 
кошта 39,95 евра. 

Борис Мићић

САЈАМ ТУРИЗМА У БЕРЛИНУ 

 СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА ЕRA
У Прагу је 27. и 28. јануара 2018. године одржана 
седница Председништва ERA.
У фокусу су били стратешки планови. 
 а) анализа MVVS (M-шта је мисија ERA; V - шта је 
визија; V - шта су 
 вредности ERA; S- шта је стратегија ERA ), koja треба 
да произведе нову стратегију развоја...

 б) актуелна финансијска ситуација и будућe 
десетогодишње стратешко финансирање

 Започете су и активности око побољшања промоције 
Е - путева и унапређивање 
 видљивости ЕRA на социијалним мрежама. 

Борис Мићић

ПРЕТПЛАТА НА „ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК“

Часопис Планинарски гласник се дистрибуира читаоцима 
путем претплате. Часопис примају сви клубови који су 

чланови Планинарског савеза Србије (по један примерак), 
љубитељи планинске природе, као и организације, државне 
установе и невладине организације са којима Планинарски 
савез Србије сарађује.
 Претплата за једну календарску годину износи 400,00 
динара (за иностранство 10 €). У цену претплате укључена је 
поштарина.
Заинтересовани за примање часописа претплату могу извршити 
путем електронске поште, телефоном, факсом или писмом. 
При наручивању потребно је доставити име, презиме и адресу 
на коју ће часопис бити достављен. Планинарски савез Србије 

поштом на дату адресу шаље попуњену уплатницу за годишњу 
претплату (правним особама шаље се профактура) коју треба 
уплатити. После примљене уплате Планинарски савез Србије 
шаље све бројеве часописа који су изашли од почетка године, а 
затим сваки нови број часописа до краја године.
 Ако желите да некоме поклоните претплату на часопис, 
пошаљите адресу примаоца часописа и своју адресу (за слање 
уплатнице).

Планинарски савез Србије
Андићев венац бр. 2.
текући рачун: 355-1032012-41

Делатност наше компаније се састоји у посредовању у осигурању и 
помоћи у обради штета као и процени ризика. Ми радимо у интересу 
клијента који нас ангажује и послујемо потпуно независно од друштава 
за осигурање. Наш тим се састоји од искусних професионалаца који 
су лиценцирани од стране НБС и имају дугогодишње искуство рада у 
осигурању. Бавимо се свим врстама осигурања и са свим осигуравачима 
имамо закључене уговоре.
Довољно је да нас позовете и помоћићемо Вам да изаберете 
најповољније осигурање.
УШТЕДЕЋЕМО ВАШЕ ВРЕМЕ!
УШТЕДЕЋЕМО ВАШ НОВАЦ!    
НАША УСЛУГА ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ПЛАНИНАРСКО САВЕЗА СРБИЈЕ 
ЈЕ ПОТПУНО БЕСПЛАТНА!
ТЕЛЕФОН: 381 11 66 93 102



Трновачко језеро 
под  Маглићем


