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И з в е ш т а ј 
са традиционалне планинарске акције  

Планинарског савеза Србије 
"Видовдански-ноћни успон на Ртањ 2019" 

 
          Традиционална планинарска акција Планинарског савеза Србије "Видовдански – ноћни успон на Ртањ 
2019" окупила је ове године 985 евидентираних (пријављених) планинарa из 64 планинарских друштава и 
осталих организација. Према процени присутних планинарских водича на акцији је било укупно око 1200 
планинара.  Посебно истичемо учешће планинара Планинарске секције XIII београдске гимназије, 
организације „Србија за младе“ Београд  и организације Истражи Србију и љубитеља планине Ртањ из свих 
градова Србије.  
 

Окупљање учесника почело је у суботу 29.06.2019.године на платоу испред планинарског дома 
„Шиљак“ и месне заједнице у насељу Ртањ. У недељу 30.06.2019.године у 00:30 са терасе планинарског дома 
отворена је акција  а присутним планинарима пожелели су  добродошлицу Ивана Стојковић председница 
клуба, планинарски водичи Планинарског клуба Шиљак Бане, Бојан, миомир, Јеленко и вођа ГСС тима 
Далибор Николић. У 00.45 акцију је отворила Ивана Стојковић и планинари су кренули на успон-уранак. 

 
Сам успон реализован је са три лиценцирана водича ПСС-а. На челу колоне био је водич Бане 

Смиљковић, док су остали  били распоређени унутар колоне и на зачељу. На стази је било распоређено 
десетспасиоца ГСС-а. Стаза на Ртњу  је дужине 14,1км добро је уређена тако да није било проблема како при 
успону тако и при силаску са планине.Последњи планинар тј. припадник  ГСС-а са планине у насење стигао је у 
11:30часова. 

 
            Након успона и повратка у насеље Ртањ  пријављени учесници акције имали су обезбеђен доручак 
(пасуљ) такође сви учесници добили су учесничке књижице са печатом успона и беџ, а планинарска друштва 
и организације које су помогле организацију успона добили су захвалнице: 
 

 Месна заједница насеље Ртањ  

 Туристичка организација Бољевац  

 Електродистрибуција Бољевац  

 Рудник мрког угља Боговина 

Учесницима акције којима је ово трећи, шести или девети успон додељена су одличја тј. 

бронзана, сребрна или златна значка и то: 
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Сребрна значка: 

- Марко Марјановић – ПСД „Копаоник“Београд 

Бронзана значка: 

- Милена Радивојчевић – ПСК Јухор Јагодина  

- Стевић Дарко – „Алкоциклисти“ Бор  

- Иван Миленковић - ПК“Љуктен“ Трстеник  

- Анђелка Стојановић - ПСД“Љуба Нешић“ Зајечар  

- Слободан Стојановић – ПСД“Љуба Нешић“ Зајечар 

- Ксенија Миљковић - ПК“Љуктен“ Трстеник 

- Срђан Голубовић – ПК “Бабин зуб“ Књажевац 

- Зоран Цојкић – „Алкоциклисти“ Бор 

За време извођења акције о безбедности планинара бринули су на терену припадници Горске службе 

спашавања који су имали подршку теренског возила ГСС-а. У Бољевцу  је било дежурно санитетско возило.  

На успону и при силаску није било интервенција . 

Најмлађи учесник на Ноћног успона на Ртањ је Вукашин Таврић из планинарског друштва ''Врбица'' 
Велика Плана (2009.год), а најстарији учесник је Милорад Балаћ из ПД ''Спартак“ Суботица (1946.год). 

 
                                                 Организацију акције су помогли :  
     Министарство омладине и спорта, Планинарски савез Србије, Општина Бољевац, Спортски савез Општине 
Бољевац, Турустичка организација Бољевац, и Месна заједница Ртањ. 

Уз овај извештај прилажемо и списак друштава учесника акције............ 
 

У Бољевцу                                                                                                      Планинарски клуб "Шиљак" 
01.07.2019.године                                                                                                       Председник 

      Ивана Стојковић 

                                                                   
  


