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ПЛАНИНАРСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ 

АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 2/1  

11 103 БЕОГРАД 4 

 

Комисији за планинарење и пешачење 

 

Предмет: Извештај са Традиционалне акције 10. међународни успон на Руј - ,,Руј-

деценија дружења,, 

 

Поштовани, 

У складу са чланом 34. о организовању традиционалних планинарских акција, 

подносимо извештај са Традиционалне акције 10. међународни успон на Руј-,,Руј-

Деценија дружења“ која је одржана 22.06.2019. 

 

1. Опис акције 

 

Планинарски клуб „Руј 1706“ Бабушница и Туристичка организација општине 

Бабушница, организовали су по десети узастопни пут међународни успон на 

планину Руј, као традиционалну акцију Планинарског савеза Србије. Слоган 

овогодишње манифестације је био  „Руј-деценија дружења“.  

 

 Планина Руј простире се на граници Србије и Бугарске, између села Ракита у 

Србији и села Ездимирци у Бугарској. Највиши истоимени врх висок је 1706 метара, 

а истиче се и Ветрен са 1456 м. Планина је углавном шумовита, док су највиши 

делови огољени пашњаци и одлични видиковци. 

Предвиђена стаза за планинаре из Србије почиње у селу Звонце (680 мнв), затим 

се одлази у оближње село Ракита (780 мнв), где се акција свечано отвара. Од Раките 

врши се успон на нешто оштрији врх Ветрен (1456 м), на српско-бугарској граници 

затим се ка врху Руј иде некадашњим граничним патролним путем, а на планински 

првенац истовремено излазе и планинари са Бугарске стране, сусрет и дружење  

планинара до 15:00 часова. Предвиђена стаза за силазак са врха Руј и повратак у 

Ракиту била је преко села Вучи Дел (1200 мнв). Укупна дужина стазе је 24 км, са 



висинском разликом од 1026 м при успону и исто толико при силаску, с тим да је 

било и предвиђено формирање групе која би се попела само до Ветрена, што је 

половина предвиђене дужине стазе, а онда се вратила у село Ракита. 

Стаза је обележена исцртаним планинарским ознакама у облику кругова и 

стрелица, а додатно је означена дрвеним стубовима црвено-беле боје, дрвеним 

путоказима и инфромационим таблама. 

      Успон из села Ракита отпочео је у 9:20. Сви планинари су кренули полако ка 

првом врху Ветрену 1456 мнв, на стази је било 13 водича. Прва пауза је била код 

колибе на пола пута до првог врха. Све је текло у најбољем реду.  

Када се стигло до скретања за први врх већина је кренула да се пење на први врх а 

неколицина је кренула одмах ка другом врху, уз пратњу два водича. На првом врху 

није било већег задржавања. Са првог врха у пратњи једног водича група од 15 

планинара вратила се назад у село, на полазну тачку. 

       Око 13:00  први планинари су почели да стижу на врх Руј. На врху су чекали 

планинари из Бугарске и погранична полиција Бугарска. Отпочело је дружење 

планинара.  

      14:40  планинари су почели да се спуштају са планине ка селу Вучи Дел, а затим 

сеоским путем ка селу Ракита.  

       У селу Ракита свим учесницима је подељен бесплатан оброк. Ту су биле 

изложене фотографије са изложбе Планинарског Клуба  ,,Руј 1706“ која је одржана 

у фебруару ове године. Додела диплома свим клубовима учесницима почела је у 

18:00 часова. Акција је званично затворена у 18:30 а планинари су кренули ка 

Звонцу. 

Затим својим кућама или смештају у селу Звонце и Звоначка Бања, где је било 

смештено највише планинара. 

 Време је било сунчано целог дана,тако да су планинари могли да уживају у 

прелепом амбијенту планине Руј. 

  

 

2. Број учесника 

 

Укупан број учесника : 625 учесника 

Укупан број са Бугарске стране: 300 учесника. 

Укупан број учесника са Српске стране: 325 учесника: 

 

1. ПК ,,Руј 1706“ – 32 учесник 

2. ПД ,,Преслап“ Ниш - 49 учесника 

3. ПК ,,Железничар“ Ниш - 4 учесника 

4. ПД ,,Дели Јован“ Неготин - 1 учесник 

5. ПК ,,Железничар“ Алексинац - 5 учесника 

6. ПД ,,Трем“ Доњи Душник - 4 учесника 

7. ПД ,,Морич“ Власотинце - 24 учесника 



8. ПД ,,Победа“ Београд - 3 Учесника 

9. ПД ,,Железничар“ Београд - 3 учесника 

10. ПСД ,,Копаоник“ Београд - 1 учесник 

11. ПК ,,Оштра Чука“ Сокобања - 1 учесник 

12. ПСК ,,Исток-Тимочки дивљаци“ - 6 учесника 

13. ,,Камиказа“ Обреновац - 7 учесника 

14. ,, Чемерник“ Власотинце -1 учесник 

15. ,,Младост“ Босилеград - 5 учесника 

16. ,,Видлич“ Пирот - 9 учесника 

17. ПК ,,Врбице“ Велика Плана - 1 учесник 

18. ПД ,,Три чуке“ Пирот - 8 учесника 

19. ПСД ,,Љуктен“ Трстеник -1 учесник 

20. ПК ,,Железничар“ Краљево -3 учесника 

21. ПК ,,Озрен“ Сокобања -1 учесник 

22. ПД ,,Соко“ Бор - 1 учесник 

23. ПСД ,,Драган Радосављевић“ Зајечар - 3 учесника 

24.  ,,Планински вукови“ Крушевац -6 учесника 

25.  ,,Јастребац“ Крушевац - 1 учесник 

26. ПК ,,Сварог“ Владичин Хан - 6 учесника 

27. ПД ,,Сува планина“ Ниш - 4 учесника 

28. ПСД ,, Брђанка“ Алексинац - 1 учесник 

29. ПК ,, Јаворак“ Парћин - 1 учесник 

30.  Рекреативци -133 учесника 

 

      Захваљујемо се ПСС-у на поверењу које сте нам указали и уврстили нашу 

акције у традиционалне. Посебно се захваљујемо Туристичкој организацији 

општине Бабушница која нам помаже већ дуги низ година и са којом имамо 

одличну сарадњу. Захваљујемо се и ПД ,,Преслап“, месној заједници села 

Ракита, ЈКП Бабушница, Дому културе Бабушница. 

             

 

У Бабушници 

25.06.2019. 

 

 

Председник клуба 

 

Дражен Кордић 


