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SEKCIJA

РЕЧ УРЕДНИКА
КОЛИКО СУ ЧИСТЕ НАШЕ ПЛАНИНЕ...?

Прође поред нас 26. септембар, у светском и нашем календару означен 
као „Дан чистих планина“. Једна од првих порука, коју смо упутили поводом 
почетка обележавања овог Дана, 1987.године, гласила је: „Планине 
су изнад нас – враћају нам оно што смо на њима оставили“ и била је 
инспирисана Његошевим стихом „...Ко потоке може уставити да сињему 
мору не хитају...“.
Порука је јасна и увек актуелна, наравно присутнија у уређеним државама 
које брину о својим планинама.
Заиста, колико су чисте наше планине? Ово питање најмање је упућено 
планинарима, који од 1901. године негују еколошку свест и етику поштовања 
и чувања планинске природе, радећи на племенитим задацима ширења 
идеје о значају неговања и заштите планинске природе и природних 
вредности, за опште добро.
Чистог образа поручујемо „оним другима“:
-Осврните се и погледајте „рањене планине“, загађене планинске изворе 
и реке, уништена природна станишта разноврсног биљног и животињског 
света,  које је једино природно наслеђе и услов опстанка здраве животне 
средине и живих бића у њој.
Халапљиви профитери прекопавају планине и „утрпавају“ мини-
хидроелектране, за које је познато да немају енергетски значај о коме 
се шире неосноване приче. У питању је брзи коруптивни профит 
повлашћених. Огромним ископима захватају сву расположиву воду, нестају 
планински извори, потоци и реке - све се уништава. Набрајамо: Копаоник, 
Стара планина, Хомољске планине, Златибор, Златар.... Граде се 
предимензионирана скијалишта без основне инфраструктуре, без уређаја 
за пречишћавање отпадних вода, које теку низ планину и, наравно, стижу 
и до нас у долинама. Све се то ради у строго заштићеним подручјима и 
националним парковима, на срамоту наше Србије.
Због тога планинари морају остати чисти као чисте планине, да сваки 
наш одлазак на планине буде допринос њиховој чистоћи и помоћ у борби 
природе да се одбрани и преживи! ...Мислите о томе.
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ВЕЛИКИ ПУТ У СЛОБОДУ

Поводом стогодишњице пробоја Солунског 
фронта изведена је, од 10-15. јула 2018. године, 
у организацији Удружења грађана „Отаџбина 

памти“ и уз подршку Планинарског савеза Србије, 
планинарска акција у Македонији, посвећена херојском 
подвигу Српске војске 1918. године чиме су започете 
завршне операције за коначно ослобођење Србије 
Акцији се придружило 55 учесника из 16 планинарских 
клубова, од којих 15 клубова из Републике Србије, један 
клуб из Републике Македоније, један представник из 
Ирске и више учесника из разних удружења грађана и 
појединаца: 
ПК”Зрењанин”- Зрењанин“ /6 учесника/, ПК „Ера“ 
– Ужице /5/, ПД”Азимут”- Београд /4/, ПСК “Челик”- 
Смедерево /3/, ПК”Авантуриста” -Београд /3/, ПК 
“Повлен” Ваљево /3/, ПК “Зелени брег” Кавадарци 
Р.Македонија /3/, ПД “Сува планина” Ниш /2/. Са по 
једним учесником акцији су се придружили ПК”Вукан”- 
Пожаревац, ПСД “ Рудник”- Горњи Милановац, ПСД 
“Цер”- Шабац, ПСК “Соко“ -Крупањ”, ПСК “Копаоник”- 
Београд, ПД “Нафташ”- Нови Сад, ПСК “Успон”- Штрпце, 
ПСД “Гвоздац” Краљево, ПК “Копаоник”- Лепосавић, 
Ирска- “Даблин”, “ Рударски басен“- Колубара, 
Удружење грађана „Менса Србије“ – Ниш. Војска 
Србије, индивидуално /8 учесника/, Горска служба 
спасавања Србије /4/ , осталих - 2 учесника.
После припрема кроз пет акција, на основу процењене 
спремности пријављених, извршен је избор учесника за 
овај несвакидашњи подухват. Акцији су се прикључили 
историчарка и хуманитарац из Ирске, чији се деда 
борио на Солунском фронту.
Као дугогодишњи водич ПСС, план и програм сам 
припремио уз помоћ водича Драгана Радојчића. 

Почели смо са припремама онако како су се одвијала 
ратна дешавања од почетка Великог рата 1914.године, 
да бисмо све крунисали централном акцијом. 
У марту је одржана прва акција на планини Цер у част 
Церске битке . Друга акција, у априлу, била је посвећена 
Бици на Дрини, а изведена је на правцу битке Бања 
Ковиљача – Гучево- Мачков камен-Крупањ. Трећа 
акција, у мају, била је посвећена Колубарској бици: 
Чачак– Овчар- Овчар Бања– Каблар- Шиљковица-В. 
Маљен– Риор– Сувобор- Равна гора—Прањани. 
Четврта акција, коју је предводио Марко Николић уз 
моју помоћ, посвећена Тимочкој дивизији и одбрани 
Источне Србије, изведена је у првој половини јуна на 
Старој планини. Пета припремна акција изведена је о 
Видовдану на Шар- планини, АП КиМ, уз присуствовање 
Комеморацији косовским јунацима на Газиместану. 
Све припремне акције праћене су промоцијама 
књига, излагањима података о биткама и жртвама 
палим у Великом рату. Такође, сви учесници, зависно 
од порекла, били су распоређени по тадашњим 
мобилизацијским областима и представљали српске 
дивизије и армије. 
Главни план био је упознавање највећег дела планине 
Ниџе са највишим врхом Кајмакчаланом, кота 2521 
mnv и пробојем Солунског фронта на свим правцима. 
Тако се родила идеја Удружења ,,Отаџбина памти’’ 
да се упоредо изведе и друга акција „100 деце са 
родитељима за 100 година пробоја Солунског фронта“. 
Велика воља и ове две усклађене акције у потпуности 
су успешно спроведене. Молитва је читана свакодневно 
у манастиру Високи Дечани, икона Св.Петра и Павла 
ношена је на рукама учесника са распетог Косова 
и Метохије преко Кожуфа, Козјака, Доброг Поља и 

„100 КИЛОМЕТАРА ГРЕБЕНОМ КАЈМАКЧАЛАНА
ЗА 100 ГОДИНА ПРОБОЈА СОЛУНСКОГ ФРОНТА“

Кајмакчалан, 1930. год.
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Сокола до Кајмакчалана где је положена. Пренета 
преко највиших кота заливених крвљу наших предака. 
Извођење акције у овом времену, о Петровдану, 
није случајно. Капела на Кајмакчалану посвећена 
је Св.Петру и Павлу, а преживели солунски ратници 
окупљали су се и одавали пошту својим саборцима баш 
овог дана у години. Могли су да виде све коте на којима 
се војевало тих тешких ратних година. Предлажемо да 
се овај датум врати у Календар државних свечаности 
Републике Србије.

* * *
Уторак, 10.јул 2018.године 

Организованим превозом крећемо из Београда преко 
Ниша, Скопља и Ђевђелије до места Смрдљива вода. 
На правцу кретања придружују нам се представници 
Дунавске, Дринске, Моравске, Шумадијске, Тимочке и 
Вардарске дивизијске области. Кренули су најупорнији 
потомци да одају пошту славом овенчаним прецима, 
борцима у Великом рату пре 100 година. Из Чачка, 

са гроба Војводе Степе Степановића, команданта 
Друге армије, на правцу на коме је извршен главни 
пробој на Добром Пољу 1918.године, ношени су 
венци који ће бити положени у славу и част жртвама у 
пробоју Солунског фронта. У Нишу нам се прикључују 
припадници ГСС-а,у Неготину три планинара из 
Републике Македоније на челу са старим искусним 
планинаром Феном Наковим. Овде смо преузели и 
изврсну флаширану воду од донатора - предузећа 
,,Кожуфчанка’’ из Кавадараца , која је коришћена током 
свих дана акције. Из места Смрдљива вода, пошто се 
даље није могло аутобусом , за удаљеност од 15 km 
до Ски-центра ,,Кожуф“ организован је превоз. Камп 
је подигнут километар испред ски-центра. Време се 
пролепшало и наговештавало леп сутрашњи дан.

Среда, 11.јул 2018.године
У јутарњим часовима кренули смо благим успоном на 
гребен Кожуфа, преко Марковог језера на врх Зелени 
брег( 2165 m). Продужили смо гребеном преко седла 
Порте, затим се спустили до подножја, па се испели на 
врх Дудица (2132 m). Даљи пут нас је водио венцем 
планине Кожуф, преко Коњске главе до Голупца. 
Овде нас је дочекао Томе Лисичанац из Кавадараца. 

Домаћини су се потрудили да уреде некадашњу 
караулу ЈНА, сада је то планинарски дом - ПК ,,Зелени 
брег“ из Кавадараца. Опрема је пристигла, организује 
се камп са шаторима. Првог дана смо прешли 26 км са 
висинском разликом у успону 1213 m и силаску 1229 m.

Четвртак, 12.јул 2018.године

Свиће леп сунчан дан, Петровдан. План је да овога 
дана дођемо до коте Добро Поље преко венца планине 
Козјак, правцем главног пробоја Солунског фронта, 
који се чекао од 1916. до 1918.године. Крећемо око 6 

ВЕЛИКИ ПУТ У СЛОБОДУВЕЛИКИ ПУТ У СЛОБОДУ

Кожуф,  врх  Дудиаца

Кожуф



часова. Прва деоница вијуга гребеном до коте Пулевец, 
у дужини од 17 km, затим шумским путем. Сталним 
успоном венцем преко Камиле и Малог Козјака 
излазимо на коту Велики Козјак- 1814 m око 15 часова на 
27 km ове деонице. Отвара се диван видик од планине 
Ниџе до Кожуфа. Прате нас видљиви борбени ровови 
од пре сто година. Упознајемо правце кретања фронта 
и пробоја Друге српске армије у саставу Шумадијске, 
Тимочке и Југословенске дивизије и 17.француске 
колонијалне дивизије. Пут продужавамо преко коте 
Кравица до Доброг Поља, где нас је чекала логистичка 
подршка са опремом, храном и водом. Било је већ око 
21 час када смо стигли на одредиште. Подижемо камп, 
следи окрепљење и припрема за следећи напоран 

дан. Дужина ове деонице била је 40 km са висинском 
разликом при успону од 1513 m и спуштању 1404 m. 

Петак, 13. јул 2018. године

Лепо је сунчано јутро на Добром Пољу. Следеће 
одредиште је кота Кајмакчалан- 2521 m, српска ,,Капија 
слободе’’, а бугарски ,,Борисов град’’. Једна је од 
најлепших деоница акције. На коти Добро Поље-1813 
m, код постављеног крста у част великог страдања у 
пробоју (према нашем сазнању ово је прво српско 
обележје), читамо молитву за упокојене, а најмлађи 
полажу венац. Ту се налази и један укопани бункер 
у стенама, сведок веома тешког освајања ове коте. 
Добро Поље је широка висораван, која је освојена уз 
велике жртве. На овом правцу била је распоређена 
Друга српска армија под командом Војводе Степе 
Степановића од 1916. године, па све до 15.септембра 
1918.године, када су прикључене 17.Француска 
колонијална и 122 .Француска дивизија, уз чије 
појачање су освојене веома утврђене непријатељске 
позиције Кравице - Добро Поље -Сокол. Крећемо око 6 
часова са Доброг поља преко Беле земље, где се виде 
остаци утврђења, до коте Сокол(1822 m) . До Сокола 
има 5,5 km, са висинском разликом у успону 340 m и 
толико у спуштању, а стиже се за око 2,5 часа. Сокол 
је природна стеновита тврђава, која није могла бити 
освојена две године. Стене су избушене, а бункери, 
којима се бранила ова непријатељска позиција, 
укопани. Терен приласка врху је каменит са веома јаким 
успонима, што је било тешко савладати под дејством 
непријатељских рововских оруђа - убиствене пушчане 

ВЕЛИКИ ПУТ У СЛОБОДУВЕЛИКИ ПУТ У СЛОБОДУ

На путу ка Козјаку и  
Добром пољу
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и митраљеске ватре. Храбро, без обзира на опасност 
по живот, српске и савезничке француске дивизије 
напале су и заузимале педаљ по педаљ земље .
На последњем успону до врха, прелазимо преко линија 
ровова. Одмарамо се на овој коти, читамо молитву 

за упокојене, полажемо венац... Кренули смо даље 
правцем који смо посматрали и питали се како ћемо 
даље по овом беспућу. Настављамо пут са Сокола 
стрмом стазом, а затим гребеном излазимо прво 
на Бело гротло, потом на коту Ниџе – 2360 m. Са те 
тачке смо видели врх Кајмакчалана. После одмора 
продужавамо венцем до врха, где су нас дочекала деца, 
видно срећна што су део акције. Дужина ове деонице 
износила је 21,6 km, са висинском разликом при успону 
од 1800 m и спуштању 1100 m. Повезивање са групом 
,,100 деце са родитељима...’’ на Кајмакчалану било је 
веома дирљиво. Брижно су нас пратили и певали док 
смо одавали пошту код Костурнице, а затим изашли до 
капеле на врху са иконом Св.Петра и Павла, донетом 
са Доброг Поља преко Сокола, где се гинуло две године 

за освајање тих кота. 
Опрема је стигла, дижемо камп поред Костурнице. 

Субота, 14.јул 2018.године

Јутарња магла је затворила врх Кајмакчалана. 
Свештеник у 7,30 служи опело у капели за све страдале 
,,за крст часни и слободу златну’’. Следи припрема за 
последњу етапу. Магла се не повлачи, тако да смо 
остали без видика на врху. Формирамо колону и пред 
полазак прилазимо до кампа са децом, поздрављамо 
најмлађе учеснике са три пута:“ З! Д! Р! А! В! О! здраво, 
здраво, здраво!“ Крећемо око 9 часова са Кајмакчалана 
спуштањем преко Старковог гроба до села Скочивир, 
где је циљ. Ова деоница је водила учеснике венцем, 
некада јаким утврђењем непријатељске линије 1916.
године, заузете тек после освајања врха Кајмакчалана. 
Крвљу натопљеним сваким педљем кретала се 
јединица Добровољачког одреда на челу са Војводом 
Вуком код Сиве стене, који је тешко страдао у јуришу за 
освајање ове коте. Пролазимо зараслом граничарском 

Марк Кеатинг из Ирске

Добро поље

Добро поље
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стазом поред напуштених караула бивше ЈНА. На 
Старковом гробу се одмарамо после пређених 9,5 
km.Са ове коте ушли смо у густу четинарску и букову 
шуму, у којој смо наишли на доста печурки лисичарки, 
сакупљамо велику количину , добро су нам дошле 
да надокнадимо изгубљену снагу. Стижемо у село 
Скочивир код некадашње карауле ЈНА ( сада ловачки 
дом) око 19 часова, након пређеног 21 километра, са 
висинском разликом у успону 232 m и спуштању 2140 
m. После пет дана проведених у природи уследили су 
одмор и другарско вече.
Одлучио сам да се сваком учеснику акције додели 
захвалница у виду споменице- завета са скицом 
маршрутe, 100 km гребеном за “100 година пробоја 
Солунског фронта’’ и текстом који је уклесан на једној 
планинској чесмици: ”ПРОЋИ ЋЕ ГОДИНЕ, ВЕКОВИ 
ЋЕ ПРОЋИ, АЛ ТЕБИ ЧЕСМИЦЕ НЕЋЕ НИКО 
ДОЋИ. АЛ ДОЋ’ЋЕ СЕНИ ПАЛИХ ДРУГОВА, ДА 
СВОЈИМ ЖУБОРОМ, УРЛИКОМ ВУКОВА, ТРЕСКОМ 
ГРОМОВА, ОДЈЕКОМ ЛУГОВА, ПЕВАЈУ СЛАВУ 
СРПСКИХ ПУКОВА’’. 

Свечаности су присуствовали Зоран Ђуровић из 
Битоља, задужен за одржавање српских војничких 
гробаља на подручју општина Битољ и Новаци и 
представник Општине Новаци. 

Недеља,15.јул 2018.године

Према програму посетили смо и одали пошту српским 
јунацима на српским војничким гробљима у местима 
Скочивир, Добровени, Живојно, Бач и Битољ, као 
и француским јунацима на Француском војничком 
гробљу у Битољу.
За четири дана учесници су прешли 110 km линије 
фронта која је покривала српска армија, са савладаном 
висинском разликом у успону од 4800 m и спуштању 5 
900 m. 
Захваљујем у име предака и потомака свим учесницима 
на врло добром моралном и физичком држању, као и 
свима који су дали допринос и помогли остварењу ове 
акције, која због значаја заслужује пажњу и поштовање 
друштва.

Радољуб Кнежевић Раде
Организатор и водич акције

Сокол

гребен између Сокола и Белог гротла
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Поводом Видовданских свечаности, у организацији 
планинарских клубова са Косова и Метохије ПСК 
„Успон“ из Штрпца и ПК „Копаоник“ из Лепосавића 

, одржана је Републичка планинарска акција „Шар - 
планина 2018“. Био је то једини значајни друштвено 
ангажовани догађај у јужној српској покрајини под 
покровитељством Републике Србије.
Догађај је, судећи по реакцијама тамошњих Срба, 
био велика подршка очувању њиховог националног 
идентитета и опстанка на просторима који су вековима 
већински били насељени српским становништвом. 
Срби са Косова и Метохије и сународници из Србије, 
упркос историјским околностима које су довеле до 
масовног исељавања на север, и даље овај простор у 
души сматрају својим. 
ПК „Јастребац“ из Крушевца је у оквиру ове акције од 
29.6. до 1.7. 2018. године, извео своју редовну акцију 
„ Двадесет други видовдански поход“, овога пута на 
најлепшу косметско-македонску планину Шару. 
У Републичкој акцији „Шара 2018“ учествовало је 
више од 200 планинара из 25 клубова широм Србије. 
Центар окупљања и извођења акције био је Ски-центар 
„Брезовица“. 
У петак, 29.6.2018. изведени су успони на Бистру 
2640м. Дужина стазе 20 km/успон 1350 m док се друга 
група са Бистре гребеном попела на Језерски врх / 2604 
m, Црни камен / 2454 m и Пирибег / 2524 m, укупна 
дужина стазе 25 km / успон 1800 m а трећа група само 
на Пирибег /2542 m/ дужина стазе 8 km / успон 850 m. 
За суботу, 30.6.2018. био је планиран успон на Љуботен/ 
дужина стазе 25 km / успон 1500 m. На стазу је, под 
вођством искусног и срдачног водича и домаћина 
Радета Кнежевића, кренула група од 95 планинара. 
Акција је изведена под врло неповољним временским 
условима , праћена густом маглом , кишом и јаким 
ветром. Из безбедносних разлога успон је прекинут 

код Штрпског језера 2.200 m , смештеног испод самог 
гребена. Даље уживање у чарима Шаре одложено је за 
другу прилику. 
Вечерње дружење у хотелу „Бућан“ на Брезовици је 
било незаборавно, како по срдачности и захвалности 
домаћину, тако и осећају туге коју прати спознаја да је 
овај догађај био једина прилика у којој су се тамошњи 
Срби могли осећати међу својима. Речити власник 
хотела „Бућан“ је једног момента усмерио руку и наше 
погледе на сутоном покривене обрисе врхова Шаре, 
доделивши им епитет „планине лепотице“. 
Сутрадан, 1.7. 2018. године, био је дан посвећен 
историји. За прво подсећање на славну српску историју 
посетили смо Манастир Свети Архангели, задужбину и 
духовни дом некада моћног цара Душана Немањића, 
смештен у кањону реке Бистрице надомак Призрена, 

ВИДОВДАН 2018
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поред друма који је водио према Средачкој и Сиринићкој 
жупи и даље ка тадашњој престоници Скопљу, његовом 
световном дому и двору . У Скопљу је проглашен 
познати „Душанов законик“ који је, уз „Законоправило“ 
Св. Саве, најважнији закон средњевековне Србије. 
Манастир је зидан од 1343 - 1348. године у метохијској 
колевци српске државе, у поткровљу Шаре, под једним 
од њених средишњих врхова Бистром. Живописање 
је завршено је 1352. године. Током зидања манастира 
1346. године, тада први српски патријарх Јоаникије 
устоличио је у Скопљу краља Душана за првог цара 
Срба и Грка. Према историјским записима, манастирски 
комплекс био је смештен у Доњем граду, а изнад њега 

на литици је раније саграђено одбрамбено утврђење 
Вишеград. Град је био опасан масивним зидинама, а у 
средишту је саграђена раскошна црква Св.Архангела 
са манастирским конацима, библиотеком и болницом.
У прочељу цркве смештена је царска гробница у којој 
је Цар Душан сахрањен након смрти настале под 
нејасним околностима током освајачког похода на 
Цариград, 1355 год. 
Сто година касније, 1455. године турски освајачи 
оскрнавили су и опљачкали гробницу и цркву чији је 
камен је послужио за градњу Синан пашине џамије 
која и данас доминира панорамом Призрена. Камени 
споменик Цару Душану, „ чувара“ Цркве Св. Ђорђа и 
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оближње Богословије у Призрену, разбили су и однели 
у непознато 1999 године шиптарски терористи у једној 
од безумних акција брисања трагова српске историје 
на Косову и Метохији.
 Седамдесетих година XX века, заборављене рушевине 
Манастира Св.Архангела, доживеле су конзервацију и 
рестаурацију, али су зуб времена и небрига неповратно 
избрисали слику некадашње лепоте. Од 1998. године 
манастир је поново оживео као мушки манастир, 

да би се 1999. године, а посебно током „ косовске 
кристалне ноћи“ 2004. године Душанова задужбина, 
заједно са Богородицом Љевишком, поново нашли на 
удару терориста, иако су се тада налазили у склопу 
војне базе међународних снага. Јаке снаке КФОР-а 
од маја 2005. године чувају манастир заједно са свим 
споменицима културе Срба на Косову и Метохији, 
који су под заштитом УНЕСКА као светска културна 

баштина.
 Посета Призрену је оставила мучан утисак. Диван је 
то град на обалама Бистрице, коју пресецају камени 
мостови, град са уским калдрмисаним улицама, старим 
српским кућама из прохујалих векова, ретким остацима 
православних српских светиња, са изузетно лепом 
црквом Богородице Љевишке и још лепшом чувеном 
истоименом фреском - бисером средњовековног 
сликарства, која је чудом преживела оргијање 
безумника у ноћи насиља 2014. године, када је црква 
запаљена. Црнило и гареж унутрашњих зидова и 
затворена врата цркве, која посетиоцима отвара један 
од двадесет преосталих Срба у Призрену некада 
царском граду, тужна су реалност . 
Одлазећи на Косово и Метохију замишљала сам 
девојку која са крчагом у руци , обучена у извезену белу 
блузу и српску народну ношњу, седи на обали Бистрице 
и пева „Мој голубе“. Жал за Призреном из мојој души 
блиских песама, остаде након овог недељног јутра у 
царском граду. 
Посета Грачаници делимично је оснажила веру у 
опстанак Срба на Косову и Метохији. Црква успења 
Св. Богородице задужбина је српског краља Милутина 
Немањића (1282-1321) живописана 1319-1321. године 
са чудесних 360 фресака, посвећених сваком дану 
у години, аутентични су споменик непревазиђеног 
средњевековног сликарства. Уз фреске, чија лепота 
одолева зубу времена до данашњих дана, на зиду 
манастира сачувана је фрескописана Повеља 
оснивања Манастира. Манастир је под заштитом 
УНЕСКА као светска културна баштина. Грачаница 
је и архитектонски репрезентативни пример српско-
византијског градитељства храмова са петокуполним 
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кровом, грађена наизменичним комбиновањем опеке 
и камена, која наглашава утисак раскоши. Њен ктитор 
краљ Милутин био је велики освајач и градитељ.
Најпознатије фреске су: 
-Родослов династије Немањића у коме недостаје лик 
Стефана Дечанског, ослепљеног и одбаченог сина 
Милутиновог, заточеног у време градње манастира и 
њиховог највећег сукоба на двору Византијског цара,
-Сцене страшнога суда, које су по положају у директној 
вези са Милутиновим портретом и одраз његове 
слабости, поред очигледне моћи,

-Фреска ктитора, моћног краља Милутина и малолетне 
краљице Симониде, коју на грачаничкој фресци 
крунише анђео трновим венцем понижења и туге. Печат 
њене несрећне судбине и тешког усуда је скрнављење 
кроз векове њених насликаних тужних очију, опеваних 
стихом у чувеној Ракићевој песми…“ ископаше ти очи, 
лепа слико…“. 
Грачаница је доказ великог културног богатства које 
су оставили потомству наши средњевековни владари, 
зато је по сваку цену морамо сачувати.

 

„…да процвета равно поље око манастира
 па да пастир испод брда у фрулу засвира, 
 еј драги, драги, божурове сади,
 ја ћу воду, а ти корен - нек изникну млади...“ 

Милица Бекрић Пајић
ПСК „Јастребац“ - Крушевац



12

SEKCIJA РТАЊ - ЧУДЕСНАПЛАНИНА

НОЋ КАО СТВОРЕНА ЗА УСПОН….
 

Редовна акција ПД „ШИЉАК“ из Бољевца „ Ноћни 
успон на Ртањ“, одржана је у ноћи између 23. и 24. јуна 
2018. године, уз учешће око 1100 планинара из Србије 
и припадника Војске Србије из гарнизона у Зајечару. 
Оно што изазива дивљење људи је воља и жеља 
свих присутних планинара да се попну на врх Ртња 
„Шиљак“ (1570 mnv) да би уживали у игри боја при 
изласку Сунца у промени призора на сваких 15 минута. 
од изласка Сунца.
На успону колона планинара са чеоним лампама личи 
на колоне свитаца који лете у висине...
Жагор планинара се претвара у музику коју слушају 
они који знају да слушају.И тако све до врха.
А тамо: ветар брише, хладноћа прети загрејаним 
телима, следи пресвлачење у суве делове одеће - 
јакне и капуљаче на себе и сакриј се негде од ветра 
и чекај….!Шта?....Излазак Сунца које се полако 
појављује иза хоризонта...
Фотоапаратима и мобилним телефонима, свако 
жели да понесе комадић те лепоте.
Организатору све похвале за организацију акције, 
маркацији стазе и љубазност… 
Ви, драги читаоче, који нисте били, не очајавајте, …
биће још ноћних успона.
 
САМО ТРЕБА ХТЕТИ.

 
ПОХОД НА РТАЊ

Ртањ је планина о којој колају многе приче од народних 
епских до научно-фантастичних. Обавијена мистиком, 
код сваког од нас изазива необично осећање 
радозналости и нико није равнодушан..Деценијама 
је у мени будила жељу да се нађем на њеном врху и 
видим шта тамо има. Нисам имао представу шта ме 
тамо чека и чиме ме то место привлачи. Много година 
касније учланио сам се у планинарско друштво и тако 
ми се остварила жеља да упознам тајанствену планину 
Ртањ.. 
Сваке године редовно ПД “Шиљак” из Бољевца 
организује “Видовдански ноћни успон на Ртањ”. Ове 
године, 23-24. Јун,. 17. пут су се окупили планинари, 
око хиљаду из Србије, али и из околних земаља, да 
уживају у дружењу, успону, лепоти ове јединствене 
планине и призору рађања Сунца. И ми, наше друштво 
ПД “ Врх” из Кладова смо са 27 чланова дали допринос 
масовности. Толики број учесника признање је 

домаћину за одличну организацију и гостопримство.
 Након пригодног говора и неколико техничких 
инструкција, 30 минута после поноћи кренули смо на 
стазу. И сам почетак успона фасцинира. Формира се 
колона дуга неколико километара и од батеријских 
лампи чини јединствену “светлећу змију“...Свако ужива 
на свој начин, неко у ћаскању са пријатељима,неко у 
ћутању и својим мислима...
Стаза позната, лепа у свако доба године и напорна, 
захтевна...

Након око 4 сата хода савладана је стаза од 7,5 km. 
Попели смо се на 1570 метара, на врх Ртња.. Тамо 
нас, чека јак ветар и још јача хладноћа... Вадимо из 
ранчева сву гардеробу коју само понели. Они искуснији 
дуксерице и дебеле јакне… вреће за спавање, 
пелерине, и фолије за заштиту, а они који су први пут 
овде, и поред упозорења, нису понели оно што им је 
саветовано.. Били смо сложни у цвокотању зубима 
и решености да се још мало смрзавамо до почетка 
спектакла, тог чудесног овде јединственог рађања 
Сунца.

РТАЊ - ЧУДЕСНА ПЛАНИНАРТАЊ - ЧУДЕСНА ПЛАНИНА
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И почиње... Лагано, стидљиво, пропраћено уздасима, 
узвицима “ваууу” и громогласним аплаузом око две 
хиљаде дланова. Осећај је неописив. Доживљај и 
узбуђење појачава жамор што потсећа на хук планинске 
реке и водопада. 

Узбуђење расте и траје сваким сантиметром изласка 
Сунца и одвајања од хоризонта у слободан лет 
и даровање васиони светла, топлоте и живота. И 
стварно од све те милине заборавили смо на хладноћу 
и цвокотање. Нека топлина прво из ока почела је да 
нам прелива душу, срце и обузима цело тело. 
 Време је да се крене назад. Мислиш - крај лепоте и 
уживања... Али природа је неисцрпна у изненађењима. 
Чим смо прешли гребен и стали на другу страну 
пирамиде, још један феномен природе - огромна сенка 
Ртње пружала се километрима у дубину преко поља, 
брда и околних планина. Још један призор који мами 

уздахе и дивљење… 
И онда силазак и поново откривање стазе, сада 
обасјане сунцем, раскошно обојене и осенчене тако 
да нагласи сваки прелаз, дубину и да изоштри ивице 
и чула. То дивљење не може да се потисне, али то је 
ипак јава а не сан... … …
И даље корачамо, спуштамо се у село, али су нам срце 
и мисли још увек горе, на врху, међу боговима.

      Мирослав Грујић, 
ПД“Врх“ Кладово
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ОБИЛАЗАК ПРЕКОНОШКЕ ПЕЋИНЕ 
И ПРЕЛАЗАК НИШЕВАЧКЕ КЛИСУРЕ

- ПРВА МАСОВНА ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА У ОКОЛИНИ СВРЉИГА -

Планинарско друштво „Преслап“ из Ниша, уз снажну 
подршку Општине Сврљиг, организовало је 4. 
августа 2018. године планинарско-рекреативну 

акцију обиласка Преконошке пећине и преласка 
Нишевачке клисуре у околини Сврљига, које  заслужују 
да им планинари и љубитељи природе посвете 
пажњу. Позиву Планинарског друштва „Преслап“ 
и Општине Сврљиг одазвало се 180 планинара из 
Ниша, Београда, Младеновца, Смедеревске Паланке, 
Алексинца, Параћина, Димитровграда, Власотинца, 
Нишевца и Сврљига. По броју учесника ово је био до 
сада најмасовнији планинарски поход у сврљишком 
крају. Било је и  шта да се види на  акцији која је дуго 
и темељито припремана. Сарадња Оппштине Сврљиг 
и Планинарског друштва „Преслап“ добар је пример 
ангажовања локалне самоуправе на промовисању 
природних и културних знаменитости краја у коме се 
живи и ствара. Концепт акције утврђен је још у јануару,  
а током пролећних месеци чланови Планинарског 
друштва „Преслап“ извели су неколико радних акција 
на уређивању и обележавању стаза у околини Сврљига. 
Тако су своје место у Регистру планинских терена, који 
је објављен и на сајту Планинарског савеза, нашле и 
стазе од села Преконога до Преконошке пећине и стаза 
кроз и око Нишевачке клисуре.  Акција, по замисли 
општинског руководства Сврљига, одржана је у исто 
време када и велика манифестација традиционалне 
хране и културног стваралаштва – „Белмужијада 2018“. 
Акција је изведена у две етапе и намерно осмишљена 

да буде физички што мање захтевна. Одредишта 
пружају довољно могућности за лагано уживање, а 
опет, планинари из удаљенијих делова Србије овамо 
ређе долазе, па је сваки тренутак важан да се сва ова 
лепота упије и да буде добра позивница за поновни 
наш долазак и долазак оних који сада нису били са 
нама. У обе етапе препешачено је тек 10 километара 
на стазама које су погодне за сваког рекреативца.
У првом делу акције планинари су се окупили у центру 
села Преконога, које се налази неколико километара 

југоисточно од Сврљига. Од села Преконога уређена, 
проходна и прописно обележена стаза - не превише 
дуга, једва километар и по у једном правцу - води 
до улаза у Преконошку пећину у срцу Сврљишких 
планина, мало северније од главног гребена на коме се 
налазе врхови Вишеград, Градац, Плеш и Зелени врх. 
Преко пута Преконошке пећине су врхови Уљ (9937 m) 
и Цигански камен (897 m). Преконошка пећина, ваља 
знати, била је у бившој држави друга, одмах после 
Постојнске јаме, уређена за посете. Забележено је да 
се између два светска рата овде уредно наплаћивао 
улаз симболичног износа, додуше, а да је пећина 
имала своју чуварску службу и уведено осветљење. 
После Другог светског рата, на Преконошку пећину се 
прилично заборавило и сада је њена уређеност слабија 
него пре једног века. Ипак, планинари безбедно могу 
ући неких стотинак метара до прве велике галерије, 
што је и учињено на акцији 4.августа 2018.године. 
Улазак у пећину прилично нас је  освежио с обзиром 
да је напољу био врео и спаран летњи дан, а у пећини 
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знатно свежије.
У другој етапи акције водички тим Планинарског друштва 
„Преслап“ био је знатно ојачан присуством професора 
географије Ненада Ранђеловића, председника 
Удружења грађана „Terra Incognita” из Нишевца, једног 
изузетног активисте и најбољег познаваоца природе, 
историје и културе сврљишког краја. Планинари су 
најпре аутобусима превезени из Преконоге преко 
Сврљига и Нишевца до атара села Варош. Одатле 
је требало попети  се на узвишење Куле до остатака 
некада моћног утврђења Сврљиг-град, првобитно 
подигнутог још у 1.веку нове ере. Интересантно, 
током пролећа су на својим радним акцијама чланови 
„Преслапа“ највише посла имали да прокрче стазу, не 
тако дугачку, од Вароши до узвишења Куле, па је сада  
успон до Кула био право задовољство. Следи лагани 
успон и изванредан поглед на Нишевачку клисуру, где 
се река Сврљишки Тимок пробија између моћних стена 
Сврљишких планина и планине Тресибабе, где попут 
зелене вијугаве траке Сврљишки Тимок тражи и налази 
свој пут, а посматрачу, намернику, остаје неверица 
да овако нешто постоји  надомак великих градских 
средина. Пре стотинак година, кроз Нишевачку клисуру 
изграђена је пруга која је Ниш и Сврљиг спојила са 
Зајечаром и Праховом. Постоји више  тунела и мостова 
у Нишевачкој клисури, а њих је тада, за потребе  
Железнице пројектовао  велики научник Милутин 
Миланковић! 

Са Кула се добро види и кањон реке Белице, притоке 
Сврљишког Тимока, а одмах испод стена виде се и 
излeтиште, и купалиште Бањица на месту где је траса 
пруге бар мало заобишла ток Сврљишког Тимока. Од 
утврђења Сврљиг град, који су још Римљани подигли 
за потребе одбране и контроле караванских путева 
и града Timacum Maius, остао је тек један зид. Много 
више него зуб времена, Сврљиг град урушавала је 
људска рука у потрази за римским и турским златом!
Веома занимљив део акције био је  кретање планинара 
пругом, прелазак три тунела и једног моста, све то на 
дужини од неколико стотина метара, да би се тако 
дошло до излетишта Бањица. Потом, планинари су 
изашли на видиковац, сада већ на планини Тресибаби, 
са кога се веома јасно може посматрати величанствени 
„пробој“ Сврљишког Тимока између стена и излазак из 
Нишевачке клисуре.
На крају, до села Нишевац, планинари су се кретали 
„римским путем“, истом трасом којом су некада 
пролазили легионари и трговци. Необичан је био 
призор  непрегледне колоне планинaра која улази у 
Нишевац. За то време, домаћини  општине Сврљиг 
припремили су укусан ручак за све планинаре.Заиста 
је је било  лепо дружење у дворишту школе у Нишевцу.
Верујемо да је ово почетак новог, лепог и редовног 
окупљања планинара у околини Сврљига. 
 

Мирослав Докман
Планинарско друштво „Преслап“ Ниш

НОВИ - СТАРИ КРАЈЕВИ
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Године значајних јубилеја често су повод за посету 
планинским крајевима, који нису увек обухваћени 
плановима.. Стогодишњица завршетка Првог 

светског рата инспирисала је чланове ПД “Жежељ” 
да средином јула организују пут у Словенију и посете 
спомен - обележја везана за бурне догађаје од пре 
једног века. 

Крн је једна од десетак планина у масиву Јулијских 
Алпа. Простире се југозападно у односу на Триглав и 
јужно од долине Тренте. Својом лепотом овај травнати 
гребен не заостаје за многим вишим, кршевитим 
висовима. Највиша кота (2.244 m) се стрмо уздиже над 
долином реке Соче и представља изузетан видиковац. 
Успон на Крн не захтева велику физичку спремност, 
нити веће планинарско искуство. Ова планина је 
идеална за посету рекреативаца и леп увод у успоне 
на више и захтавније врхове словеначких Алпа.
Прилаз планини може се извести из више праваца. 
Планинари из Крагујевца одлучили су да Крн посете 
прилазећи  управо из долине тиркизно-плаве реке Соче. 
Прелазак бетонског моста код села Камно представља 
почетак успона уским асфалтним путем ка селу Врсно 
и пашњацима подно белог планинског крша.. Возила се 
прилично “напињу” у неколико стрмих кривина и након 
готово получасовне вожње стижемо на травнати плато 
Кухиња, на надморској висини од око 1.000 метара. На 
крају асфалтираног дела пута налази се проширење, 
одакле је потребно само десетак минута пешачења до 
планинске куће „Коча на Кухињи“, на 1.012 mnv. Овај 
објекат је врло пријатан, а домаћини су срдачни. Дом је 

током летњег периода непрекидно отворен, док је ван 
сезоне неопходна најава. У„Кочи“ се може сместити на 
ноћење 20 гостију. 
Вече доноси пријатну свежину. Након кишовите ноћи, 
у раним сатима полазимо на успон ка највишој коти 
Крна. Јутро је растерало кишне облаке и најавило 
сунчан и топао дан. Први део стазе красе широки 
пашњаци са бујном травом. Прошавши кроз неколико 
капија и богаза, које одвајају катунске поседе, 
долазимо до стрмијег гребенског дела, који нас благим 
серпентинама доводи до планинарског склоништа 
на око 2.200 метара. У питању је модеран и веома 
функционалан објекат, са лепом терасом са клупама. 
Поглед је изузетан, нарочито овога дана, будући да је 
претходног дана и у току ноћи било доста падавина, 
које су очистиле ваздух од лебдећих честица прашине. 
Чист планински ваздух нам омогућује да са ове терасе 
посматрамо део долине Соче, планинска села изнад 
саме реке, мала катунска насеља у мору зеленила, 
а на хоризонту преко неколико брда, чак и обрисе 
Пиранског залива и Јадранско море. Планинско 
склониште у летњем периоду има сталног домара, тако 
да смо врло брзо услужени домаћом кафом и чајем од 
планинских трава. 
На надморској висини од 2.200 метара сунчева топлота 
нам прија. Невољно одлучујемо о наставку успона. 
Преко каменитог дела планине излазимо на вршну 
купу карактеристичну по гомили разбацаног камења. 
Као битна фортификацијска тачка врх је зарубљен 
од интензивног гранатирања. Разбацано стење нас 
подсећа на догађаје из Великог рата. Ка истоку, у 
правцу врхова Батогнице, пружала се линија фронта 
између аустро-угарске и италијанске војске, а сам 
стеновити гребен био је пун борбених објеката. 

УСПОН НА ПЛАНИНУ КРН – ЈУЖНИ БЕДЕМ 
ЈУЛИЈСКИХ АЛПА
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Врх Крна је одличан видиковац. Уз Пирански залив се 
назиру приморска места у Италији; северно од њих 
брда постепено замењују планине - врхови Канина 
и Мангарт; а ка северу и западу јасно уочавамо белу 
стену Јаловеца и осталих врхова Јулијских Алпа. 
Најдоминантнији врх је свакако Триглав, који је са овог 
места надвисио смарагдно Крнско језеро..
Одмор, уз поглед уоколо, протиче брзо. Спуштамо се 
травнатом стрмином ка превоју, који одваја врх Крна 
од Батогнице. На превоју се сусрећемо први пут са 
јасним остацима војних објеката из Првог светског 
рата. Ходамо стрмим степеницама урезаним у стене 
и излазимо на омању раван на којој, поред металне 
плоче са основним обавештењима о боју на Батогници, 
затичемо и остатак носача топа из Великог рата – 
аутентични споменик на рововску битку која је трајала 
пуне две године. Батогница је, очигледно, била тешко 
освојива тврђава. Са 2.164 метра надморске висине, 
она из долине изгледа као непрелазни бедем, који 
једино лако освајају облаци.
 Пешачењем преко Батогнице брзо стижемо до 
места где се налазе остаци великих камених стена, 
очигледно разнетих снажном артиљеријом. Табла са 
обавештењима нас упознаје са догађајима везаним 
за 24. септембар 1917. године. Тога дана је централни 
аусто-угарски бункер, пун нитроглицерина, разнет 
једним италијанским топовским плотуном. Преко 
четири тоне експлозива у секунди је подигло ка небу 
хиљаде тона камења и велики број војника. Сада 
су на овом месту само рушевине и плитки ровови. 
Чини нам се да је цела та слика у неком великом 
нескладу, јер тешко је повезати ове трагичне догађаје 

са лепотом природе која нас окружује. Бујна зелена 
трава и природни камени торњеви враћају спокојство 
и ведрину. Уживамо у сваком кораку, јер нам се често 
на гребену отварају нови пејзажи. Тишину нам у овом 
делу планине улепшава звук звона која оглашавају 
пролазак стада., које овде, на гребену Крна, слободно 
шета без пратње пастира и паса. Пропуштамо стадо... 
Након једночасовног силаска са Батогнице долазимо 
до раскршћа планинских стаза. „Раскршће на Прагу“ 
представља локалитет од кога се лево може ићи ка 
источном делу планине: врху Велики Шмохор и Крнском 
језеру, док се десно стаза спушта ка Лужничком језеру. 
Након тридесетак минута спуста десном стазом, 
угледали смо ово малено језеро. Време је за нова 
уживања у погледу на плаветнило бистре воде. 
Лужничко језеро налази се на висини од око 1.850 
метара. Овалног је облика,. пречника око 60 метара и 
дубине до 10 метара. Смештено је на платоу који је 
благо нагнут ка долини Соче. Ово горско око свакако је 
драгуљ Крна.
Од језера следи спуст стрмом вијугавом стазом 
ка првим катунима. Пролазећи поред два сеоска 
домаћинства, након једног часа хода долазимо до 
„Коче на Кухињи“. Кружна траса је окончана за осам 
сати и време је да се сви мало одморимо пре повратка 
у урбану свакодневицу. Док надокнађујемо изгубљену 
течност разноврсним хладним пићима, посматрамо 
како облаци упијају гребен Крна. Сретни смо што нам 
је планина дозволила да видимо многе њене лепоте. 

Немања Ребић, Крагујевац
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22-24.6.2018.
Спелео-спасилачка вежба организована је, у оквиру 
програма ПСС, на локацији Ивков понор - Речке, 
планина Бељаница.
Учествовало је девет спасилаца из ГСС Србије:
Дејан Вишнић, Душан Старинац, Жељко Милошевић, 
Јован Давид Ђорђевић, Матија Петковић, Игор Оларић, 
Дејан Радиновић – база, Игор Билас - организатор 
вежбе. Вођа вежбе био је Александар Равас.
Из АСАК-а учествовали су Борис Станојевић – 
фотограф и Ива Продановић – „повређена“.

*  *  *
Спелео-спасилачка вежба „Ивков понор 2018“ била 
је завршна вежба Спелео-спасилачког курса ГСС 
Србије, који је почео пре две године. Формат курса 
је промењен у односу на претходни период, када је 
трајао четири викенда, првенствено због потребе за 
већом обученошћу заинтересованих за спелеолошке 
вештине.

Прво се приступило обучавању и увежбавању 
опремања вертикалних спелеолошких објеката на 
акцији „Мирочки маратон“ у Ђердапу, „легендарној“ 
десетодневној акцији коју сви памтимо по 17 изведених 
објеката, разноврсном менију и басни „Шибa и овцa“.
Приступило се организацији мањих акција у земљи и 
иностранству. Циљ је био да курсисти „осете“ и дубине 
веће од оних које постоје у Србији. Посећени су објекти 
дубине до 500m.
Полазници курса су, упоредо са обуком у оквиру 
ГСС Србије, учествовали на ЦРТ-у, Међународном 
курсу спелео-спасавања, нашим спелео-спасилачким 

вежбама, као и спелео-спасилачким вежбама у региону.
Специјалистички део курса је одржан, уз предавања, на 
више вежбалишта на различитим локацијама у земљи.
За завршетак курса одабран је Ивков понор на 
Бељаници. На припремној акцији претходно је јама 
опремљена основном инсталацијом и провучена је 
линија VOX-a, неопходна за комуникацију. Како се 
приближавао дан вежбе, тако су спасиоци почели да 
отказују учешће. Но. на срећу, број је стао на осам 
спасилаца за унутар објекта, што је био и најмањи 
предвиђени број да би вежба могла да се одржи. Већ 
тада се знало да ћемо да „изгинемо“.
Са поласком из Београда у петак, 22. 6. 2018. каснили 
смо око 15 минута. Два џипа „Дастер“ и приколица су 
по киши кренули пут Бељанице, Стрмостена и кањона 
Ресаве, где смо ноћили.

Киша је падала у данима који су претходили вежби.
Јутро није освануло баш ведро, али није ни пљуштало 
и вежба је могла да почне. Устајање у 6, полазак у 7 
сати. Транспорт до области Речке на Бељаници, где 
је јама, прошао је без тешкођа. По доласку је почела 

СПЕЛЕО-СПАСИЛАЧКА ВЕЖБА 
„ИВКОВ ПОНОР 2018“
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расподела опреме.
Идеја је била да се поделимо у четири екипе по 
двојица, и у силаску - ка почетку транспорта носила, 
опремимо деонице спасилачким инсталацијама. На 
овој вежби су сви радили исто, није било разлике 
између инструктора и курсиста. VOX је радио 
беспрекорно, што је напредак у односу на претходне 
вежбе. Велики водопад је, скоро дуж целе трасе, 
правио велику буку - дан смо провели урлајући једни 
на друге да бисмо се чули. На неким местима смо 
користили постојећа сидришта са претходне вежбе, 
али на већини смо постављали нова, јер вежба раније 
није извођена у оволико „хидроактивном“ делу године, 
па смо се кретали новом траверзом. Пошто су све 
екипе поставиле своје инсталације, сви смо сишли 
до места предвиђеног за почетак транспорта носила.. 
Све се одвијало одлично - сви системи, преузимања, 
ношење кроз меандар, додавања, пребацивања, 
потурање леђа и комуникација... Радили смо деоницу 
по деоницу. Чекали смо да се сви спасиоци попну на 
наредне радне тачке, поставе на инсталације, па смо 
тек тада настављали са транспортом носила. Успут су 
распремани: спасилачка, основна инсталација и VOX. 
Све је протекло без икаквих тешкоћа. Са савршено 
безбедним носилима и петнаест транспортки, 
завршили смо вежбу за 12 сати од уласка првог, до 
изласка последњег спасиоца из јаме.

Умор је био видљив, али смо направили подвиг, неки 
би рекли и немогућ. Спасиоцима, који су оправдано 
били спречени да учествују у овој вежби, биће искрено 
жао што задовољство нису поделили са нама.
Најмањи број спелео-спасилаца, потребан да носила 
без стајања изађу из јаме, је 24. Али, „ноге се пружају, 
колико је јорган дугачак“.
Оно што је сигурно - добили смо врхунски обучене 
људе, који се међусобно одлично познају и на које сам, 
као вођа овог курса и ове вежбе, изузетно поносан. 
Јесте да је трајало мало дуже, али мислим да се 
исплатило.
Хвала свим полазницима Спелео-спасилачког курса 
који су ме трпели над и под земљом, како под српском, 
тако и под иностраном. Хвала свим инструкторима који 
су несебично помогли у извођењу Спелео-спасилачког 
курса и завршне вежбе. Посебно хвала Жељку на 
ноћима проведеним у његовој викендици, као и за 
последњу кап логистике под називом - гибаница и 
гулаш...

Хвала пријатељима из АСАК-а 
на помоћи и подршци.

Александар Равас, 837,
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СИГУРНОСТ У ПЛАНИНИ

Почетак календарске године повод је за редовно 
окупљање планинара на једној од најмасовнијих 
акција Планинарског савеза Србије – „Божићном 
успону на Ртањ“. На овој акцији, као и сваке године, 
учествовали су и припадници Горске службе 
спасавања Србије. Прави зимски услови у којима jе 
одржаn овај успон, уз јак ветар и смањену видљивост, 
али и велики број непримерено опремљених и 
неприпремљених учесника акције, били су повод за 
разговор са председником Комисије за спасавање у 
општим планинским условима ГСС Србије – Марком 
Обрадовићем.

Марко Обрадовић је члан Горске службе 
спасавања од 2003. године, а на месту 
председника Комисије ГСС за спасавање у 

општим планинским условима од 2015. године.
Како си одлучио да постанеш спасилац?
Вероватно као и већина који су одабрали овај позив. 
Пресудило је што волим скијање, боравак у планини, 
имам добру кондицију и желео сам да је још побољшам, 
а поред тога и научим много корисних ствари, које би 
ми омогућиле да помогнем другима, али и себи ако 
затреба. 
Шта је задатак Комисије за спасавање у општим 
планинским условима?
Комисија за спасавање у општим планинским условима 
једна је од седам комисија у Горској служби спасавања 
Србије. Основни њен задатак је организовање 
спасилачких тимова у општим планинским условима 
приликом обезбеђивања свих оних активности које 

са собом носе одређену количину ризика, извођења 
претрага за повређеним и несталим лицима, пружање 
прве помоћи и евакуација људи у невољи, или 
повређених особа. 
Битан задатак деловања спасилаца Горске службе 
спасавања Србије, а самим тим и наше Комисије, 
је и рад на превентиви, који се остварује у сарадњи 
са планинарским клубовима, основним, средњим 
школама и факултетима, где се кроз учење и приказ 
на терену указује на правила понашања и безбедност 
боравка у планини, као и на основне принципе заштите 
животне средине.
Када помислимо на акције Планинарског савеза 
Србије, знамо да су ту увек и „планински анђели 
чувари“, спасиоци Горске службе спасавања. 
Колико дуго траје сарадња са Планинарским 
савезом Србије и клубовима, чланицама Савеза?
Горску службу спасавања Србије основали су 1952. 
године искусни алпинисти Планинарског савеза Србије 
и представљали његов организациони део, што значи 
да сарадња траје пуних 65 година. Већ дуги низ година 
служба има веома успешну сарадњу са планинарским 
клубовима и организацијама. Током године 
обезбеђујемо све републичке планинарске акције, 
акције из календара Трекинг лиге, акције Комисије за 
спортско пењање ПСС-а, као и планинске трке. Такође, 
веома често, на позив клубова бринемо о безбедности 
учесника традиционалних планинарских акција, као и 
такмичења у параглајдингу, планинском бициклизму, 
планинарској оријентацији, тркама теренских возила... 
Горска служба спасавања Србије је елитна 
организација, чији су чланови волонтери - 24 
часа, 365 дана у години у приправности, спремни 
да одговоре на сваки изазов и уложе своје знање, 
снагу и тимски рад како би пружили помоћ онима 
којима је најпотребнија, како у неприступачним, 
планинским, тако и у урбаним условима. 
Колико су спасиоци заиста ангажовани током 
године?
Током претходне године имали смо преко 800 
интервенција у којима је угроженима пружена прва 
помоћ, успешно су евакуисани, или неки пронађени. 
Зими највише има посла на скијалиштима, али током 
целе године присутни смо на планинама и свим тешко 
приступачним теренима широм земље. Последњих 
неколико година све више је претражних акција за 
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несталим особама, које највише користе наше ресурсе 
и спасилачку инфраструктуру. Због тога се служба 
посебно припрема за те акције, како кроз школовање 
и усавршавање кадрова, тако и кроз развој спасавања 
помоћу претражних паса.
Током 2017. године, у општим планинским условима 
учествовали смо у 96 акција спасилачког обезбеђења, 
претрагама и евакуацијама, уз учешће преко 550 
спасилаца који су имали 75 интервенција, а на терену 
провели 120 дана. 
Интервенције представљају само део нашег 
ангажовања. Преостали део времена користимо на 
организацију обуке и превентиван рад. 
Како изгледа једно спасилачко обезбеђење акције?
Спасилачко обезбеђивање активности подразумева 
присуство одговарајућег броја спасилаца у току 
одржавања неке од акција са могућом опасношћу. 
Спасилачка инфраструктура може постојати на лицу 
места, а може се носити. Најчешће активности овог 
типа: обезбеђење планинарских тура, такмичења у 
спортском пењању, авантуристичких трка, итд. 
Извођење спасилачког обезбеђења одређене 
активности обухвата: приступ повређенима, пружање 
прве и хитне медицинске помоћи, организација 
евакуације и транспорта повређених, као и организација 
претрага за несталим особама. Спасилачко дежурство 
и спасилачко обезбеђење догађаја наши спасиоци 
обављају у координацији са организатором активности 
и надлежном установом за хитно медицинско 
збрињавање повређених. 
За организацију спасилачког дежурства и спасилачког 
обезбеђења, као и координацију свих активности 
спасилаца ГСС Србије, задужен је вођа екипе ГСС 
Србије. Он распоређује спасиоце на терену, регулише 
начин на који се дели опрема за спасавање, одређује 
начин јављања о незгодама, дефинише начин 
комуникације спасилаца, у случају несрећа руководи 
акцијама спасавања и координира сарадњу са осталим 
службама које учествују у акцији спасавања. Све 
препоруке и одлуке вође спасилачке екипе организатор 
је обавезан да схвати озбиљно и да поступа по њима.
Спасиоци ГСС Србије, иако волонтери, максимално 
улажу напоре да на свакој акцији професионално, 
одговорно, савесно, пожртвовано и ефикасно испуне 
свој примарни задатак, а то је пружање помоћи и 
спасавање људи у невољи. 
Колико брзо можете да реагујете након пријема 
позива за помоћ?
Током обезбеђивања планинарске активности, 
спасилачке екипе су равномерно распоређене дуж 
трасе кретања планинара, као и на критичним местима, 
тако да је време одзива веома кратко. 

Када се ради о спасавању по позиву, спасилачке екипе 
су спремне да крену на интервенцију у року од 10-15 
минута. Међутим, време доласка на место несреће је 
знатно дуже, јер су подручја где наша служба делује 
често веома удаљена од пута, тешко приступачна 
и непознате тачне локације. Позив који се упућује 
спасиоцима у случају претраге за несталом особом, 
углавном не садржи координате, нити детаљан опис 
локације, па сам процес извођења претраге траје дуже, 
јер је пре свега неопходно одредити место несреће. 
Коришћење савремених информационих технологија 
доста олакшава извођење претраге за несталом 
особом.
Каква је опрема којом располажете?
За извођење спасавања на неприступачним теренима 
неопходна је велика количина разноврсне, квалитетне 
опреме: лична опрема спасилаца (спасилачка 
униформа), опрема за пружање прве и хитне 
медицинске помоћи, опрема за приступ повређеном 
(опрема за спелеологију, опрема за алпинизам, 
скијашка опрема...), опрема за евакуацију (опрема 
намењена искључиво за спасавање), опрема за 
комуникацију, опрема за оријентацију, итд.
Опрему ове врсте има веома високу набавну цену. али 
и ограничено време коришћења. За брзо и ефикасно 
реаговање у случају незгода, неопходно је да 
спасилачка служба има на располагању и све видове 
транспортних средстава.
С обзиром на волонтерски карактер и непрофитну 
природу спасилачке организације, Горској служби 
спасавања Србије су константно потребни финансијски, 
материјални и други ресурси како би наставила да на 
најбољи начин припрема своје чланство за будуће 
изазове.
У ту сврху, различити видови спонзорства и донација 
су од значајне користи за рад службе. На тај начин 
остварује се боља опремљеност и самосталност 
службе и тиме се подиже ниво безбедности на 
неприступачним теренима и могућности најбољег 
деловања Горске службе спасавања Србије.
Са каквим се проблемима сусрећете на 
планинарским акцијама?
Планинарство, и све у вези са планинарством, 
представља спорт са контролисаним ризиком. 
Планинари, алпинисти, пењачи, спелеолоз, и сви 
други који бораве у планинама, суочавају се са 
многим ризицима и опасностима, који су последица 
неповољних природних појава у планини , али и 
сопствених грешака.Опасности у планини, у највећој 
мери јесу предвидиве, па се можемо суочити са њима, 
или их избећи добром проценом, знањем, искуством и 
вештином. 
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Велики проблем на планинарским акцијама 
представљају учесници који су на акцију кренули 
неприпремљени – без опреме примерене условима на 
терену и одговарајуће психофизичке спремности, као и 
учесници у алкохолисаном стању. Сви они представљају 
опасност за себе, тако и остале планинаре. 
Астро фолија и чеона лампа могу да нам стану на 
длан, а колико планинара их носи са собом? Да ли на 
зимским акцијама носите рукавице, бриле и маске за 
лице? Да ли на те акције одлазите у фармеркама и 
патикама? Да ли знате до када можете да се крећете 
ка врху, а када морате да кренетен назад да вас не би 
ухватио мрак у планини? То су само нека од питања 
која осликавају проблеме са којима се сусрећемо.
Обука треба да буде приоритет, тако да планинарски 
клубови заједно са својим водичима у оквиру 
основних планинарских школа, кроз предавања и 
размену искустава, требаа почетницима да усаде 
свест о опасностима у планини, неопходној опреми и 
планинарској етици. Првенствено на тај начин можемо 
предупредити све оне могуће опасности и спречити да 
се планинарски поход претвори у катастрофу.
Такође, неоходно је да организатори планинарских 
акција припреме стазе на одговарајући начин, како 
безбедност учесника не би била угрожена. 
Можда је и највећи проблем башу томе што недовољно 
обучени планинари очекују од спасилаца да обезбеђују 
стазу ужаријом, да им осветљавају пут јер сами немају 
чеону лампу, да их држе за руку и воде преко опасних 
деоница, или да буду чистачи на стази. Такође многи 
очекују да спасиоци треба да буду први у колони са 
опремом и прте снег, што треба избегавати - они неког 
касније можда треба да спасавају или носе. 
Потребно је да се јасно разграничи да је горска 
служба спасавања, као што само име каже, служба 
за спасавање унесрећених, а не водичка, нити 
служба за безбедност на планини. Ми смо ту увек да 
помогнемо и спустимо се са планине са последњим 
учесником акције, али о безбедности би требало да 
брину превасходно водичи који преузму одговорност 
да са собом поведу одређени број људи, а такође и 
организатори акција који би требало да на својој акцији 
трасу кретања планинара учине што безбеднијом. 
Осмех и захвалност људи којима сте помогли је 
највећа награда коју добијате и подстрек за даљи 
рад и усавршавање. Шта се теби највише допада у 
Горској служби спасавања?
Пре свега могућност да помогнем непознатој особи када 
је то најпотребније, било да је реч о озбиљној повреди 
или не. Мени то причињава велико задовљство. 
Оно што краси нашу службу јебезусловно другарство. 

Када се нечим бавите у животу, они који то раде поред 
вас вам веома често представљају конкуренцију. 
Овде, у Горској служби спасавања Србије, те особе 
су вам права породица, људи у које имате апсолутно 
поверење, јер им у неким тренуцима поверавате и свој 
живот.
Многи људи нас углавном подржавају, препознају наш 
труд и ангажовање, али има и оних који нас „почасте“ 
злурадим коментарима, попут оних да смо „манекени 
у црвеним јакнама“, а не знају да се ти „манекени“ 
увек последњи спусте са планине, често и по највећем 
кијамету, пратећи оне најспорије учеснике акције, док је 
већина планинара већ у топлој просторији или на путу 
ка свом дому.
Неретко се деси да ми неко приђе док сам у службеним 
обележјима и пружи руку са речима да само жели да 
ме упозна и упути речи дивљења за Службу, јер су 
му некада негде баш наши спасиоци помогли. Јако 
сам поносан што сам члан Горске службе спасавања 
Србије.

Разговор водила Мирјана Перић, 
члан Горске службе спасавања Србије,

 …………………………………………………………………
…………………
Напомена Редакције : Овај текст образовног 
карактера објављен је у часописима „Моја планета“ 
и „Планинарски гласник“ као прави одговор на 
неоправдано негативне коментаре техничког 
организатора Републичке акције „Божићни успон на 
Ртањ 2018.“ у којима је своје пропусте и обавезе у 
припреми стазе за успон приписао екипи Горске 
службе спасавања.
Због тих пропуста спасиоци су поред својих обавеза 
на праћењу безбедности учесника и збрињавања и 
транспорта повређених, морали да извршавају и 
задатке организатора успона. Својим високо етичким 
ставом, чланови Горске службе спасавања допринели 
су спречавању озбиљних последица за учеснике ове 
масовне акције. 
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Као и многе  друге акције ове врсте и ова је дошла  
непланирано и изненада.. 
Екипа са којом сам заиста заволео кањонинг није 

се на прави начин  окупила од 1. маја 2017. године, 
када смо повели још „џак спасилаца“ у Црну Гору на 
уранак. 

Већ неколико недеља причамо о кањонингу. Стигло је 
лето, вода је топла, сви услови за остварење наших 
жеља су ту. Постоји једна „вееелика“ отежавајућа 
околност -  данас сви имамо далеко више обавеза,  
много је теже организовати акцију. Било нам је потребно 
да, као раније, одемо  без притиска и   неких наметнутих 
проблема. Желели смо да у планини уживамо. 

Пре десетак  дана смо правили  планове за одлазак 
у Црну Гору и неке кањоне... Између осталог, хтели 
смо да прођемо целу Шкурду као тренинг акцију, да 
вежбамо постављање сидришта, гелендера, кретање 
по неприступачном терену. Иако је кањон сада  досадан, 
јер је ниво воде вероватно исти као и у Сахари, имали 
смо план који се срушио 12 сати пред полазак, када се 
екипа распала. Неколико наших другара је одустало. 
Деспот и ја смо  остали сами, али  и даље загрејани за 
реализацију плана. Очајно нам је недостајао још један 
човек, па смо и ми од акције одустали. Како нам викенд 
не би пропао, одлучили смо  се за кањон Трибуће  на 
Дебелом брду. Гаврило се изненада  придружио, па је 
акција била успешна... Није поента у  акцији  - скренуо 
сам са теме. 

У уторак, 12.6. у поподневним часовима,  још једној 
„досадној групи“ стиже Дулетова порука са питањем: 
„Хоћемо ли у Црну Гору за викенд?“ - По обичају - 
Деспоту је свеједно, по обичају - Гаврило не може, по 
обичају - ја сам већ у неопрену, затегнут и обучен као 
да ми је „Карнекс“ спонзор, седим у дневној соби и 
надам се оваквој поруци. – Наравно да нисам седео у 
неопрену - машта је моћна, жеља још моћнија, е само 
сам се надао оваквој поруци! Има нас тројица, сасвим 
довољно да се овако нешто реализује.. Имам неки 
осећај и кажем  „Ајмо на другу страну, ајмо у Алпе!“ - 
Старинац успоставља везу са Словеначким јамарским 

ИЗВЕШТАЈ СА АКЦИЈЕ 
„НЕШТО МАЛО ДРУГАЧИЈЕ..”
“ БЕОГРАД, 18.6.2018 

УПОРНОСТ ЈЕ ДОНЕЛА  ЗАДОВОЉСТВО
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спасиоцима и у року од 24 сата  тачно знамо куда 
идемо. Јамари нам обећавају да ће нам дати планове 
и препоруке за кањоне у рејону око Бовеца. Ово је 
све „супер“, улазили смо и раније у потпуно непознате 
кањоне и без планова,ако сада добијемо планове.. па 
ми смо на коњу! 

- Ситуација постаје још повољнија. Јамарска звеза нам 
јавља да ће нам се и они придружити, а да је један од 
њихових чланова кањонинг водич у тој регији. 
Петак, 15.6. Сви завршавају са пословима, ја летим са 
Копаоника да што пре стигнем како бисмо искористили 
већи део дана за пут. Касним један сат. . Док сам ја 
каснио, момци су били вредни, спаковали су сву 
опрему. Чекају само мене , па да  се „катапултирамо“ у 
нешто ново и непознато и стекнемо ново искуство, које 
вероватно не може да се пореди ни са чим до сада.. 
Кањонинг и то на Алпима...ееееј..!. Па Алпи су рај за 
ову активност. Сви моји врхунски снимци  настали су 
баш ту! Ах да, дан пред полазак, Гаврило није издржао 
притисак,  успео је да скупи храброст и да крене са 
нама, а Матија Петковић нас мрзи већ неко време – 
и то је ОК! Стижем, улазим у аутомобил и крећемо 
ка Словенији. Након 5 минута вожње се смејемо, 
завитлава ко кога стигне, сви проблеми који су до тада 
постојали су остављени у загушљивом и кишовитом 
Београду. Пратимо ГПС уређај, пролазимо Хрватску, 
Словенију,улазимо у Италију, враћамо се у Словенију. 
Ово је најкраћи и најбржи пут до Бовеца. Стижемо у 
Бовец мало након поноћи, долазимо на место где 
нам је речено да ћемо бити дочекани. У питању је 
Ватрогасна станица Бовец, место где Цивилна заштита 
има смештајне капацитете. Након кратког договора са 
домаћинима лежемо,  а  немамо појма шта нас сутра 
чека. 

Субота, 16.6. 
Нешто много рано ме буде први зраци сунца, који ми 
кроз кровни прозор ударају „директ“ у капке -  угао се 
тачно поклопио да погађа без грешке. Са сунцем и 
температура расте великом брзином а у врећи, у којој 
сам спавао, постаје паклено. Деспот се врти по кревету 
као ћевап. Будим се ја, буди се Деспот, који је спавао 
до мене и на крају Дуле, који је лежао последњи у тој 
колони. Извлачим се кроз тај кровни прозор да бих 
схватио да смо у срцу Јулијских Алпа. Са прозора се 
јасно виде Канин, Јаловец и Мангарт. Сунце нестварно 
обасјава целу долину... Буде се и домаћини, спремамо 
опрему, трк по доручак и да Гаврило попије кафицу, 
па крећемо ка кањонима... Око Бовеца се налази 
десетак кањона, за које Словенци кажу да и  „нису 
нешто..“  На нама је  тек да видимо и проценимо! 
Кажу да им је ово домаћи терен и да су им Италија, 
Аустрија и Швајцарска веома близу - сигуран сам да су 
им стандарди доста високи! Возимо се ка циљу - око 
нас предели нестварни... Први кањон у који улазимо 
је Предилица (v4a2III) - подужи кањон у коме смо били 
око 5 сати. Екипа је  била повећа - нас четворица и  
шест  Словенаца. За дивно чудо, били смо доста брзи.  
Без превише договарања, цела тура је текла као да 
смо ово већ радили заједно. Неко би опремио једну 
вертикалу, екипа са ужетом би протрчала, опремила 
следећу вертикалу, а чим би уже са претходне дошло до 
нас, само бисмо их пропустили како би могли да раде 
даље. У кањону је било петнаестак вертикала, две су 
биле високе око тридесетак метара, док су остале биле 
нешто краће. Мноштво скокова са висина од 2 до 10 
метара и кристално плава вода... У кањон смо ушли око 
11сати, изашли око 16... Толико смо били одушевљени 
и под адреналином, да нам то није било довољно, па 
смо успели да се са Словенцима  договоримо да нас 
истог дана уведу у још један кањон... На 15 минута 
вожње  налазио се један потпуно другачији кањон. 
Нема вертикала, није нам потребно уже, само веома  
много пливања и скакања! 
Други кањон је био Коритница (v1a3I) који се налази 

КАЊОНИНГ
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на истоименој реци. Док смо му прилазили, погледали 
смо у срце кањона са моста који прелази преко реке. 
У дубини, неких двестотинак метара испод  налази се 
веома узак процеп у стени, кроз који је невероватно 
гласно хучала вода. Познато је – што је кањон ужи, 
водени ток је бржи. Ма колико  било интересантно, носи 
брдо опасности! Након кратке шетње смо се спустили 
до кањона и у мрак ушли тик поред Хидроелектране, 
која већи део воде одводи из кањона.. И поред тога, 
воде у кањону је било и више него довољно. Не само 
што је било много воде, него је била ПРЕХЛАДНА!!! 
Схватио сам да није само до мене када сам видео 
Дулета како се озбиљно труди да плива само ногама, 
да би му руке биле ван воде! Деспоту је свеједно, он 
има неки ооозбиљан проблем са терморегулацијом, па 
му је увек вруће, осим кад је у кањону! Коритницу смо 
прешли за тридесетак минута. 
Опет пресвлачење и одлазак у кафану.. У кафани 
„Blonde“ пиво и „Blonde“ Линдзи, Американка из 
Монтане, која лета проводи у Бовецу, игра се јоге и 
ради у локалном пабу. Након  неколико пива враћамо 
се у станицу на спавање.. Сутра нас чека нови дан. 
Недеља, 17.6. 
Опет све исто - сунце,  врућина, ћевап, устајање, 
спремање, паковање, сређивање објекта, полазак, 
Меркатор где купујемо „грађу“ за сендвиче, прескачемо 
Гаврилову кафу (није био срећан) и крећемо даље.. 
Данашње одредиште – Италија, кањон Рио Симон 
(v4a3III). Након јучерашњег првог кањона, један од 
водича је рекао да му је то други пут у животу да га 
је прошао. На моје питање: „Зашто кад је леп?“, он је 
одговорио – „Зато што није!“. Сачекао нас је на паркингу 
у Италији на излазу из овог кањона и рекао „Сад ћеш 
да видиш шта је кањон!“ 
Приступ кањону је био другачији од јучерашњих. Јуче 
смо оставили једно возило на излазу, друго на улазу па 
се превозили од тачке А до тачке Б, а сада смо возила 
оставили на излазу.. То је значило само једно - биће 
шетње до уласка у кањон.. вероватно много! Поучени 
искуствима са прошлогодишње акције у Грчкој, све 
смо спаковали у ранчеве и ходали само у гаћама.. То 
је била добра одлука, било нам је потребно  до улаза 
више од једног сата озбиљним темпом  козјим стазама 
узбрдо...
Мало смо ходали кроз шуму, мало по стени, мало 
заштићени, мало експонирани, прескакали многа речна 
корита и  кањоне.. На улазу је неко рекао, „Што се мене 
тиче, ова шетња је била толико добра да у кањон ни не 
морам да улазим..“. Био је у праву, али забава нас је 
тек чекала! 
Улазак у кањон је неки „скокић“ од 7- 8 m у кристално 

плаву воду. Објекат је био доста отворен у првом делу, 
па је сунце падало право на нас и на воду.  Било је јако 
топло, далеко топлије него јуче у Коритници. Тамо  је 
било баш хладно! 
Скок, абзајл, скок, скок, абзајл, скок.. Много скокова, 
много спуштања низ уже! Било ми је јасно зашто је 
овај кањон толико хваљен. За данашњу авантуру нам 
се придружила Катја,  девојка која има своју кањонинг 
компанију у Бовецу, а и сама је дуго била водич у овој 
дисциплини. Та особа се кроз кањон кретала као  коза. 
У кањону који је веома клизав, она је трчала, пела се, 
скакала и клизала на неким местима на којима ми о 
томе нисмо ни размишљали.. Ми смо углавном падали 
и ударали се! Други део кањона је био затворенији од 
првог. Литице уске  - на многим местима смо могли оба 
зида да дохватимо рукама. Због многобројних притока 
вода је константно капала по нама и у неким моментима 
више нисам знао да ли пада киша , или се  снег топи 
на локалним врховима. Време проласка кроз кањон је 
било око пет сати. Направили смо још једну заједничку 
фотографију, поздравили се са свима и кренули пут 
Србије. У Београд смо  стигли иза поноћи, схватили 
како нам ове акције свима недостају и обећали једни 
другима да ћемо овако нешто направити бар још 
једном до краја године.. 
Велику захвалност дугујемо Роберту Анжичу, јер нам је 
у најкраћем року организовао  веома лепу акцију, коју 
ћемо дуго памтити. Њихови „кањонери“ су изразили 
жељу да се ускоро окупимо  на неком европском 
терену, како бисмо наставили са размењивањем 
знања и искустава из активности, која се у целом свету 
развија невероватном брзином. 
„Екипица“ :  Старинац, Гаврило, Деспот, Млевени... 
Ако желите да будете добри у некој активности, 
бавите се основама те активности.. Ако желите да 
будете добри спасиоци, бавите се планинарским 
активностима.. Користите прилику за то и будите 
свесни да сте окружени истомишљеницима, који једва 
чекају да некуда  „запале“ и побегну из градске гужве.. 
Само се организујте и уживајте!!
 

                                                         Бранислав Ћурчин
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Пре петнаест година, /2003/ група заљубљеника у 
планине и планинарење основала је Планинарско 
еколошко удружење „Повлен” са жељом да 

кроз Друштво остваре приступ планинарењу, у првом 
реду на Ваљевским планинама, али и на ширем 
подручју Србије. Било је то време када је планинарска 
активност у Ваљеву замрла - старе планинарске ознаке 
избледеле, а стазе запуштене. Зато је ПЕУ „Повлен” 
од оснивања члан Планинарског савеза Србије, који је 
пружио пуну подршку промени тога стања. Данас је то 
врло развијена сарадња са циљем унапређења рада 
Клуба, планинарског спорта уопште и здравих стилова 
живота.
Приступило се темељном раду у више праваца: двојица 
чланова су 2003. године завршила курс за водиче у 
летњим условима у Дојкинцима на Старој планини, 
нешто касније петорица у зимским на Сопотници, 
обележено је пет нових стаза на Маљену (Дивчибаре), 
једна на Медведнику и неколико на Повлену, купљен је 
плац на Повлену, увећаван је број чланова, организоване 
су бројне локалне акције, а чланови Клуба су редовно 
учествовали на републичким акцима ПСС. Већ 2004. 
Друштво је добило организацију Прве републичке 
акције на Медведнику, на којој је учествовало преко 
250 планинара. Од тада, ПК “Повлен“ је, захваљујући 
резултатима и доброј организацији, од ПСС сваке 
године добијао организацију републичке акције, која је 
постала позната под називом „Ваљевским планинама 
у походе”. ПК „Повлен” је 2013. године био организатор 
и вишедневног Табора планинара Србије, првог у 

ваљевском крају од оснивања ПСС. Самостално и у 
сарадњи са другим клубовима, изведене су и бројне 
акције у иностранству: Тамо где настаје Тиса – Украјина 
(2003), Олимп - Грчка (2003), Велика блискоисточна 
тура – Турска, Сирија и Либан (2004), Маглић - БиХ 
(2003), Пелистер и Галичица – БЈР Македонија (2005), 
Дурмитор - ЦГ (2008), Доломити – Италија (2009), 
Вихрен и Пирин – Бугарска (2011), Триглав - Словенија 
(2016), Проклетије – ЦГ (2017)... Током протеклих 15 
година планинари ПК „Повлен”били су на скоро свим 
најчешће посећиваним планинама у Србији.
После постављања чувеног Повленског кућерка са 
6 кревета, кренуло се у изградњу дома у подножју 
Великог Повлена (1145,8 мнв), удаљеног 1,8 км од 
превоја Дебело брдо, на коме су главни радови 
завршени 2011. Тиме су створени услови за удобан 
боравак преко целе године (вишекреветна соба, 
трпезарија, санитарне просторије, вода и струја) групе 
од 25 планинара. Небројане сате рада уложили су 
вредни чланови, а председница Љиљана Станојевић 
и Управни одбор налазили су потребна средства и 
бринули о организацији и снажењу Клуба.
Посебна пажња је посвећена раду са децом. У сарадњи 
са Општином Ваљево и ваљевским основним школама, 
почев од 2004. године, спровођена је акција ,,Боравак 
у природи “, односно ,,Планинарењем до здравља”. За 
то време око 4500 основаца и 300 деце и одраслих са 
посебним потребама прошли су основну планинарску 
обуку кроз одређени број предавања и једнодневни 
излет на Повлен. 

ИЗ НАШИХ ДРУШТАВА

15 ГОДИНА ПК “ПОВЛЕН” ВАЉЕВО
ВРЕДНИ ДОМАЋИНИ СА ВАЉЕВСКИХ ПЛАНИНА

На Комовима
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ПК „Повлен” је, као једно од седам друштава у Србији 
2015. године, учествовао у републичком „пилот“ 
пројекту „Пешачење и планинарење”. Клуб је значајано 
допринео развоју покрета пешачења у природи – у 
потпуности је обележен и уређен део Пешачког пута Е7 
кроз ваљевски крај, а у сарадњи са ПСС и ваљевским 
основним школама, од тада се сваке јесени, средином 
септембра, организује акција „Дан пешачења у Србији”. 
Од 2017. године ПК „Повлен” је члан Спортског савеза 
града Ваљева, са којим има одличну сарадњу. 
Ове, 2018. године, ПК„Повлен” је петнаестогодишњицу 
постојања обележио бројним активностима:
- Одржана је Изборна скупштина, изабрано ново 
руководство Клуба и додељене захвалнице заслужним 
члановима;
- Делегати ПК „Повлен” учествовали су на Изборној 
скупштини ПСС, а представници ПК „Повлен” чланови 
су у пет комисија;
- Више чланова је учествовало у Трекинг лиги Србије 
и на такмичењима освајали награде;
- Једна група чланова ПК „Повлен” учествовала је у 
акцији „Отаџбина памти – 100 км гребеном за 100 година 
од пробоја Солунског фронта’’, а друга је такође, истим 
поводом, изашла на Кајмакчалан и посетила Војничко 
гробље на Зејтинлику; тиме су чланови ПК „Повлен” у 
име Ваљева одали почаст борцима из ваљевског краја, 
погинулим на Солунском фронту;
- Изведена је високогорска вишедневна акција 
на Комовима; испењани Кучки и Васојевићки ком, а 
четворо планинара и Љубански ком врло захтевним и 
опасним правцем;
- Изведена је високогорска међународна акција на 
Пирину у Бугарској;
- Организована је републичка акција „Ваљевским 

планинама у походе”, на којој су, и поред лошег 
времена, учествовали планинари из 39 друштава из 
Србије, Републике Српске, Федерације БиХ и Црне 
Горе;
- Двојица млађих чланова Предраг Алић и Филип 
Шуковић су завршили обуку за водиче III категорије, 
при чему је Филип био најбољи у својој групи;
- Организоване су бројне локалне акције по 
Ваљевским планинама;
- Настављено је и проширено пријатељство и 
сарадња са ПД „Ћира” из Лајковца и ПЕД „Мајевица” из 
Бијељине;
- Дочекани су планинари из бројних друштава, који 
су долазили у ваљевски крај, а пружена им је и услуга 
локалних водича;
- У дому под Великим Повленом угошћени су бројни 
гости из разних планинарских друштава, других 
организација, групе и појединци;
- Планинари ПК „Повлен“ учествовали су на многим 
републичким акцијама, а посебно на Зимском успону 
на Трем;
- Прослављена је Крсна слава Друштва Св. Василије 
Острошки.
До краја године чланови ПК „Повлен” ће учествовати 
на преосталим колима Трекинг лиге, републичким и 
локалним акцијама из сопственог плана и планова 
акција више друштава са којима имају добру сарадњу. 
Tакође, биће изведена основна планинарска обука за 
нове чланове и све оне који је нису одслушали. Нови 
председник Милан Стојанац и нови Управни одбор 
у наредним годинама планирају: рад на увећању 
чланства, даљи развој високогорства, маркирање нових 
стаза и проширење сарадње са другим друштвима. 

Текст и фотографије
Бранко Матић

Испред планинарског дома
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МАРКИРАЊЕ ПУТЕВА

ИЗРАДА РЕГИСТРА СВИХ ПЛАНИНАРСКИХ И 
ПЕШАЧКИХ ПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Планинарски савез Србије је преко своје 
Комисије за планинарске терене, пре четири 
године, покренуо ширу акцију формирања 

јединственог Регистра свих планинарских и пешачких 
путева у Републици Србији. Овим су обухваћене све 
планинарске трансверзале, Европски пешачки путеви 
који пролазе кроз Србију (Е-4 и Е-7) и целокупна мрежа 
осталих маркираних планинарских стаза и путева.
Чланови Комисије за планинарске терене су озбиљно 
приступи овом обимном и сложеном задатку. На самом 
почетку кренуло се од проучавања постојећих и допуне 
и израде нових правилника из делокруга рада Комисије, 
анализе евиденција и стварног стања планинарских 
трансверзала и остале мреже плнинарских путева у 
Србији, како би се створили предуслови за уређење 
ове области, направила јединствена евиденција 
планинарских и пешачких путева и трансверзала и 
отпочело електронско вођење централног Регистра 
(катастра) на нивоу ПСС.

Дефинисан је пројектни задатка за израду програма за 
унос података у централни регистар планинарских и 
пешачких путева и трансверзала на сајт ПСС.
За потребе планинарског Регистра територија целе 
Србије је подељена на осам планинарских регија у 
функцији евидентирања и нумеричког означавања 
планинарских и пешачких путева и трансверзала. 
Изабран је провајдер (фирма „Еутелнет“ из Београда) 
и сачињена коначна верзија програма за унос и 
регистрацију планинарских и пешачких путева, 
трансверзала и маркираната на сајт ПСС. Оформљен 
је четворочлани информатички тим који је отпочео 
прикупљање и унос података. 

Сачињен је централни списак планинарских 
трансверзала (40), одвојене су активне од неактивних 
на основу увида у постојеће евиденције. Усвојен је 
Сертификат ПСС који ће важити 5 година, а издаваће 
се клубовима/друштвима за трансверзале које су од 
стране Комисије за планинарске терене проверене и за 
које је утврђено да су уређене и прописно обележене 
за коришћење. 

Дефинисани су и сачињени упитници – обрасци за 
прикупљање података о постојећим планинарским 
трансверзалама и планинарским и пешачким путевима 

и уз објашњење како се попуњавају, достављени свим 
планинарским друштвима и клубовима који су чланови 
ПСС. Свим друштвима и клубовима је достављена 
инструкција – упутство о начину и условима за 
регистровање активних планинарских трансверзала 
и уређених планинарских и пешачких путева, као и 
упутство за ревитализацију постојећих и отварање 
нових путева и трансверзала.

Покренута је широка акција прикупљања података, 
путем достављених упитника, о активним 
трансверзалама и маркираним планинарским и 
пешачким путевима у Србији.

У Регистар су до сада унети подаци за све деонице 
(33) на европским пешачким путевима кроз Србију (на 
путу Е4 - укупно 13 деоница и на путу Е7 - укупно 20 
деоница), затим 9 планинарских трансверзала, 155 
планинарских путева и 277 маркираната из 85 клубова.
Сачињен је и од стране Управног одбора усвојен 
Правилник за пројектовање, изградњу, обележавање и 
одржавање планинарских и пешачких путева у Србији, 
као основни документ који регулише ову област на 
јединствен начин.

Сваке године у октобру се у организацији ПСС и 
Комисије за планинарске терене одржава дводневна 
обука - курс маркираната за пројектовање, изградњу, 
обележавање и одржавање планинарских и пешачких 
путева. Знатно је повећан број планинара који су 
завршили обуку за маркирање, тако да сада има 277 
обучених маркираната из 85 клубова.

Проучавана су искустав и других планинарских савеза, 
посебно земаља у окружењу, у вези са вођењем 
евиденција и одржавања планинарских путева. 
У новембру 2015. године, у Хрватској на Папуку 
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(Јанковац), четворочлана екипа из ПСС учествовала 
је у дводневној обуци – течају, који је Комисија за 
планинарске путеве Хрватског планинарсклог савеза, 
организовала за маркацисте (маркиранте) Славонско-
барањске жупаније. 

Овај сусрет је искоришћен за размену искустава 
из области обуке, одржавања и обележавања 
планинарских путева и вођења евиденција путева и 
маркираната. Сарадња са Комисијом за планинарске 
путеве Хрватског планинарског савеза (ХПС) је 
настављена одржавањем заједничких састанака и 
дружења, а ове године ће бити проширена и учешћем 
колега из Планинарског савеза Словеније. Ови сусрети 
су обострано корисни за размену и прикупљање нових 
искустава у раду на евиденцијама и регистрацији 
планинарских путева, начину извођења обуке 
маркираната, а договарају се и нови видови сарадње.
Овај обимни посао регистрације планинарских и 
пешачких путева је у пуном замаху, али је остало 
још доста послова које треба завршити, посебно део 

који се односи на обраду и унос тачних и проверених 
електронских трагова (трекова) за све унете путева на 
сајт ПСС. 
Већина планинарских друштава и клубова се 
одазвала овој акцији и препознала значај уређеења и 
регистрације планинарских путева како на локалном , 
тако и на нивоу државе.

Угљеша Гвозден
председник  Комисије за планинарске терене
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Активисти Покрета „ Спасимо реке Старе планине“ организовали су 2.септембра 2018.године у Пироту Велики народни 
еколошки протест против изградње великог броја тзв.минихидроелектрана на рекама и потоцима Старе планине, 
која је заштићено природно добро „Парк природе“. Према подацима организатора на протесту се окупило око 3500 

учесника из целе Србије. Протест су подржале бројне организације, институције и појединци. Протестни скуп грађана 
протекао је достојанствено без инцидената. За говорницом су се смењивали активисти покрета, као и бројни стручњаци из 
области енергетике, шумарства и заштите животне средине.
Протестни захтеви за заустављање даље изградње минихидроелектрана и уништавање природе Старе планине упућени 
су надлежним министарствима и институцијама.
Наглашавамо да се велики број планинара активно укључио у борбу за очување еко система Старе планине и свих планина 
Србије.             Владислав Ценић, члан  УОПСС

ВЕЛИКИ НАРОДНИ ЕКОЛОШКИ ПРОТЕСТ У ПИРОТУ“

На иницијативу планинарских друштава, клубова и чланова планинарске организације Планинарски савез Србије и 
Комисија за заштиту природе планина изражавају солидарност са акцијом „ Одбранимо реке Старе планине“ ,која је 
окупила велики број грађана и организација у овом делу Србије. 

На жалост, појаве бахатог разарања планинске природе, шума и водотокова у  процесу изградње МХЕ (минихидроелектрана) 
и других објеката измакла је контроли законских мера и добијених дозвола.
Примери у нашим планинама су бројни: Стара планина, Копаоник, Хомољске планине, долина Лима и других планинских 
водотокова.
Свима су добро познате последице оваквог понашања на осетљиве екосистеме планинске природе, при чему се уништавају 
најквалитетнији извори здраве пијаће воде, шуме и услови за опстанак живог света.
Нападнута су и подручја посебно заштићене природе- Национални паркови, паркови природе, специјални резервати унутар 
и изван зона заштите.
Комисија за заштиту природе планина позива све одговорне институције и појединце да се хитно посвете обавезама 
заштите природе које су, као што сви добро знамо, услов за наше прикључивање Европској унији.
Сматрамо да се што пре мора приступити контроли и ревизији досадашњих програма и планова изградње МХЕ и других 
објеката у заштићеним подручјима планина Србије.

                                                                                             Комисија за заштиту природе планина
(Усвојено на седници УОПСС 6.септембра 2018.)

ПОДРШКА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ АКЦИЈИ „ОДБРАНИМО РЕКЕ СТАРЕ ПЛАНИНЕ“

ОДРЖАНА 49.ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЕВРОПСКЕ ПЕШАЧКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ (ЕРА)

У Луксембургу, граду Ехтернаху је од 27-30. септембра одржана 49.годишња скупштина Европске пешачке 
асоцијације.
Изванредни домаћини и технички организатори били су Министарство економије-Генерални директорат 

туризма и Туристичка канцеларија региона Милертал.
Конференцији су присуствовала 102 делегата и учесника из 22 земље. Европска пешачка асоцијација окупља 
42 организације из 23 земље Европе. Занимљиво је да је на скупштини први пут у чланство примљена једна 
организација из Русије, из града Нижњег Новгорода.
Главне теме конференције:
-Нова стратегија развоја асоцијације ЕРА: Обележавање 50 година рада асоцијације (2019), Проглашавање 
десет најбољих пешачких стаза Европе за 2018.годину, Манифестација „Еурорандо“ 2023. године,Нови пројекти 
и сарадња са европским институцијама.
Борис Мићић, председник асоцијације успешно је водио своју прву годишњу скупштину и сада је већ стари/нови 
председник.
Присутни делегати  своје задовољство организацијом 
скупштине и вођењем седнице изразили су једногласним 
усвајањем Извештаја о раду Председништва за 2017/2018 
годину.
Наредна годишња скупштина биће 50. јубиларна, којом ће бити 
обележено 50 година оснивања и рада асоцијације.Домаћин 
јубиларне скупштине биће Немачка пешачка асоцијација, у  
Бад Ураху.
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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
АДРЕСА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 9/1, НОВИ БЕОГРАД
WWW.RIZIKO.RS

……   У понедељак, 17. јула 2018. године прослеђена је вест Полицији 
и ГСС да је нестала женска особа  на територији села Штипина у 
општини Књажевац, стара око  85 година. Позвани су спасиоци  да 
се укључе у потрагу.  Направљен је план детаљне претраге према 
савременим методама организације и распореда екипа. Од породице 
су прикупљени подаци о местима на којима се жена кретала чувајући 
козе. Била је то Даница Пауновић Даја, старица у сасвим добром 
здравственом стању, способна за обављање домаћинских послова. 
У недељу, 16.07. 2018. извела је козе на пашу изнад куће. Када је 
почео да пада мрак, није се вратила кући и породица се забринула. 
Пошли су да је траже. Нашли су само козе, потрага за Даницом била 
је безуспешна. Сутрадан су припадници Полиције, горски спасиоци из 
Станице ГСС Бољевац  и мештани,  претражили село, бунаре и брдо 

изнад села код крста Русалница где је бака чувала козе.  Претражили 
су неприступачне терене и у блату нашли трагове опанака. и штапа.  
Предложено је да се потрага усмери ка кориту Тимока. У међувремену 
стигла је вест да је бака нађена  уз реку, преко пута сеоског гробља. 
Била је на ивици  корита реке ураслом у жбуње, поред воде  где су 
биле мале баре, па је била мокра.
Спасиоци, опремљени носилима,  почели су са припремама за 
извлачење.. Око 18 часова, бака је била на обали...Преузела ју је Хитна 
помоћ.  Била је  у добром стању, без повреда, чак и без огреботина. 
“У здравом телу здрав је дух” , бака је причала кроз шалу, иако је две 
ноћи  провела поред реке, мокра и сама..... 
Сарадња свих учесника претраге и спасавања била је 
изванредна што је допринело успеху акције.
Из Извештаја екипе ГССС Станице Бољевац Николе Дојчиновића, 
приредила Бојана Поповић

ТРАГОВИМА  ОПАНАКА  ДО   ЗАЛУТАЛЕ  БАКЕ “

Mob:     +381 62 88 35 437
Phone:  +381 11 40 00 330
Fax:      +381 11 20 88 129

E-mail:  emilija.zivkovic@beosport.com
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