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Маст. Геол. Дејан Наумов – спелеолог 

 

ОКТОБАР 2019 



1. Време и место одржавања кампа перспективних спортисата 
 

Организатор: Комисија за спелеологију Планинарског савеза Србије Време одржавања: 

11.-13.10.2019.г  

Организације које помогле извођење програма: Министрарство омладине и спорта, 

комисија за рад са младима планинарског савеза Србије, Канцеларија за младе града 

Чачка. 

Место одржавања: Овчарско кабларска клисура, полигон за извођење практичних вежби 

на стени са леве стране пута када се крене из Овчар бање ка планинарском дому Дом, ТВ 

сала у планинарском дому и Потпећка пећина.  

Смештај учесника: Планинарски дом ''Дом''  

Превоз: приватни аутомобили 

Полазак из Ниша у 15:00, долазак у Овчар бању у 20:15  

Полазак из Крагујевца у 16:00, долазак у Овчар бању у 20:15  

Полазак из Београд у 22:00, долазак у Овчар бању у 01:15  

Полазак из Овчар бање у 15:00, долазак у Ниш у 21:15. 

Полазак из Овчар бање у 15:00, долазак у Крагујевац 18:00 

Полазак из Овчар бање у 19:00, долазак у Београд у 22:00.  

Исхрана: организовани доручак/ручак/вечера у планинарском дому, као и пакет ужине за 

два дана током рада на терену. 

2. Искоришћен број пансиона 
 

Табела 1. Одобрен и искоришћен број пансиона 

Одобрен број пансиона Искоришћен број пансиона 

22 18 

 

3. Кратак опис циљева програма 
 

Камп перспективних младих спелеолога је осмишљен и изведен са циљем популаризације 

ове спортско-научне дисциплине међу младима. Један од циљева кампа је био 

представљање спелеологије младима Србије, који су показали истраживачки дух и 

одговорно понашање у досадашњим планинарским активностима. Циљ програма је 

упознавање позаника са: опремом, ДЕД техником напредовања уз и низ уже, 

геоморфолошким облицима који се налазе у пећинама и јамама, етиком у подземним 

објектима. Далекосежни циљеви су постизање значајних спортских резултата на 

међународној сцени, правилном селекцијом и улагањем у млађе категорије.     



4. Реализованост програма 
 

Програм је у потпуности реализован кроз: 

 Теоретска предавања: 

o Опрема у планинарству 

o Опрема у спелеологији  

o Техничка опрема у спелеологији 

o Геоморфолошки облици који се јављају у пећинама и јама 

 Практичне вежбе: 

o Облачење појаса 

o Намештање шлема 

o Коришћење опреме за напредовање уз уже ДЕД техником 

o Коришћење опреме за напредовање низ уже ДЕД техником 

o Обилазак Потпећке пећине 

5. Опис постигнутих резултата 
 

Полазници кампа су успешно савладали употребу ДЕД технике за кретање уз и низ уже 

одговарајућом техничком опремом (Слика 1.).  

 

Слика 1. Обука у коришћењу ДЕД технике. 



Теоретска предавања о геоморфолошким облицима који се могу наћи у подземљу су 

проверена приликом посете Потпећке пећине (Слика 2.), где су полазници у комуникацији 

са љубазним особљем туристичке организације града Ужица причали о геоморфолошким 

карстним облицима присутним у пећини. Уз обилазак гео-туристичке баштине Србије, чији 

је Потпећка пећина представник, полазници су пре повртка имали слободно време током 

кога су могли посетити манастире Овчарско-Кабларске клисуре, као и да прошетају 

планинарским стазам Каблара.  

 
 

Слика 2. Сликa са обиласка Потпећке пећине. 

6. Непосредни учесници на реализацији програма 
 

Број учесника : 9 

Јуниори:6 

Сениори:3 

Учесници нису били тестирани од стране министарства за омладину и спорт. 

Тим који је реализовао програм: 

Дејан Наумов и Ива Продановић 



Организације и партнери на програму: Комисија за спелеологију ПСС, Министрарство 

омладине и спорта,туристичка организација града Ужица, Канцеларија за младе града 

Чачка, ПК Железничар Ниш, ПК Гора Пек, ПСД Балкан, ПК АС. 

7. Учесници на реализацији програма 
Редни 
бр. 

Име и презиме ЈМБГ Клуб Ранг 

1. Ива Продановић 1906993787844 ПСД Балкан Демонстратор 

2. Дејан Наумов 0109985710297 ПК АС Демонстратор 

3. Марлена 
Милићевић 

2605991725020 ПК Пек Гора Полазник 

4. Јана Томић 1506001735041 ПК Железничар Полазник 

5. Михајло Деспотовић 2111997730015 ПК Железничар Полазник 

6. Емилија 
Живадиновић 

0502002735046 ПК Железничар Полазник 

7. Ивана Јанковић 3103999735058 ПК Железничар Полазник 

8. Марјан Стојковић 0708001 ПК Железничар Полазник 

9. Максимовић Урош 07110020039 ПК Пек Гора Полазник 
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