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Бранислав Божовић - Денис

ЗАГАЂЕЊЕ – 
реч која се не може сакрити,

   Ова реч све чешће нас упорно подсећа 
на „кратку памет,“ којом покушавамо да од 
себе и других сакријемо сва непочинства 
која чинимо, опет себи и другима у 
окружењу у коме живимо.Само што смо 
скинули „са видела“ и сакрили од себе 
загађивање и уништавање планинских 
река изградњом мини-хидроелектрана, 

као и вишедеценијско загађивање  великих река изливањем 
отпадних вода градова, насеља и фабричких постројења који 
немају уређаје за пречишћавање, светом је пролетела глобална 
вест да пожари разарају „плућа планете“- Амазонске шуме.Били 
смо узбуђени, мирни, неки од нас и лако безбрижни, јер се то 
дешава неком другом, далеко од нас.
    Сада већ гори други континент – Аустралија. Ватра уништава 
живи свет, нестају цели родови и врсте, катастрофа има глобалне 
размере. Загађења ваздуха, воде и тла неће дуго нестати, природа 
ће се споро обнављати и никада неће бити иста, помоћ човека 
биће неопходна.Острва пластике плутају океанима. Живи свет у 
морима гуши се у дезинтегрисаној пластици, чији се распад мери 
хиљадама година.
    На светлосно загађење планете, које такође угрожава велики 
део живог света у екосистемима којима је период мрака неопходан 
за опстанак, упозорава нас Европска планинарска унија (EUMA).
 Поља загађења се шире и планетарно повезују.
 И као што бива, земљу Србију опет „изненађује“ ЗАГАЂЕЊЕ, 
овог пута ваздуха, као да је први пут. Утонули смо у сивило 
неподношљиве прашине, која нас засипа из бројних „извора“ 
(каква „племенита“ стручна реч!) загађивања, бескрајно старих 
аутомобила, небројених кућних ложишта, фабричких погона и 
понајвише из димњака термоелектрана. Европски званичници 
објављују да је ваздух над Србијом најзагађенији у Европи. На 
светској листи заузимамо високо девето место. О последицама за 
здравље мора се говорити и понављати.
    У тој прашини нико се не види, само се чује ларма и вика 
оптуживања и тражења криваца. Ко је то затурио или намерно 
склонио „са видела“ Програме за чисти ваздух у Србији,“које 
су скупштине Републике, градова и општина одавно озбиљно 
усвојиле? Можда је новац опредељен за „здрав ваздух“ требало 
потрошити за нешто важније……звонца и прапорце.
Мислите о томе и борите се за чисти ваздух, воду, шуме и природу, 
макар у планинама……
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Одлуком Генералне скупштине 
Уједињених нација, изгласане 20. 
децембра 2002. године, сваке године  

11. децембра  обележава се „Година 
планина света“. Организација  Уједињених 
нација за храну и пољопривреду  (FAO) 
задужена  за  обележавање Дана планина, 
предлаже за овај дан тему  којом  позива 
светску јавност на подизање свести о 
значају планинских предела широм света, 
њиховим вредностима, проблемима и 
утицајима  на  подручја и људе.
 Обележавање овогодишњег „Дана  
планина “  је прилика да се говори о 
тешком животу  у планинама, напуштању 
планинских подручја - младих у највећем 
броју, а  последице су  напуштeнa 
пољопривредa,  деградација земљишта и 
лагано  нестајање  културних вредности и 
древних традиција. Управо то је повод да 
тема Међународног дана планина  2019. 
године буде утемељена на ангажовању  
младих генерација да планине и народе, 
који у планинама живе,  поставе у 
средиште  међународних развојних 
програма и истраживања.  Образовање 
и обука,  приступ тржишту, могућности 
запошљавања и добре јавне услуге, могу 

младима осигурати лакши и бољи живот  
и  на тај начин осигурати  њихов останак 
у планинама - ПОРУКА ЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ 
НАЦИЈА .
 Планине су дом за 15% светске популације  
и четвртину копнених  животиња и биљака 
на свету. Са планина се обезбеђује слатка 
вода за свакодневни живот половине 
човечaнства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Нажалост, планине су угрожене кли-
матским променама и прекомерним 
експлоатацијама. Док глобална клима  
наставља да се загрева, људи на планинама  
суочавају се са још тежом борбом за 
опстанак. Раст температуре  такође значи  
да се планински глечери топе невиђеном 
брзином, што утиче на залихе воде за 
милионе људи. Овај проблем погађа све 
нас. Морамо бринути о овом природном 
благу - ПОРУКА ЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
  Планине , планински извори и реке 
јесу рањени. Многи још увек верују да 
је природа неуништива, да се може 
узети све са планине и из њене утробе.  
Планинска добра, блага, или „ресурси“ – 
како их помпезно зову,  необновљива су, 
или веома споро обновљива на „хуманој 

 МЕЂУНАРОДНИ  ДАН ПЛАНИНА  2019. ГОДИНЕ
       “ПЛАНИНЕ СУ  БИТНЕ  ЗА МЛАДЕ“  

( Mountains  matter for Youth)
„Сваки слободан тренутак посвећујем природи,
Верујем да ће се сутра поново родити сунце
и да ће се следећи дан записати у мени...“
                                                    Ева Липска
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скали“ времена, немерљива кратким 
људским веком...Не мислимо довољно на 
вишеструку  животну улогу коју  ова добра, 
шуме и воде,  имају за људе и живи свет.
  Ако се осврнемо на нашу земљу, многи 
не знају да се са наших планина  слива 
тек десети део слатких вода које протичу 
Србијом, а то су једине чисте воде које смо 
већ угрозили. Остале воде у две највеће 
реке Дунава и Саве  су проточне воде нижег 
квалитета, али о њима морамо такође 
бринути и због међународних обавеза, али 
и због својих потреба да нам воде буду 
бољег квалитета.
 Напуштање  планина  и исељавање 
становништва, нарочито младих, демо-
графски је процес светских размера 
изазван сиромаштвом, тешким животом, 
ратовима и елементарним непогодама. У 
неким државама  процес се могао, ако не 
зауставити,  бар ублажити кроз вођење 
савесније политике развоја, изградњу 
инфраструктуре и прилагођавањем  
планинске привреде.  Само су земље цен-
тралне Европе успеле да, добрим развојем 
и бригом  о становништву, делимично  
успоре процес напуштања планина.
  Од првог дана проглашења Међународног 
дана планина 2002. године,  , планинарске 
организације Србије – друштва, клубови  
-  помажу у очувању планинске природе 
кроз програме рада и активности чланства. 
Обнављају и обележавају  планинарске  
путеве и стазе, уређују планинске изворе 
и чесме, чисте планинска излетишта, 
спречавају  уништавања природних доба-
ра, штампају и издају планинарске карте и 
литературу.
  Са тихим поносом треба рећи да се без 
прекида поштују „Правила о заштити 
планинске природе“ усвојена у години 
оснивања „СРПСКОГ ПЛАНИНСКОГ 
ДРУШТВА“ 1901. ГОДИНЕ. То значи да 
Планинарски савез Србије ускоро слави 

120 година организованог  рада на заштити 
планина.  Овом приликом, на Међународни 
дан планина, подсећамо на небројене 
посете планинара  становништву планинских 
крајева, све до најудаљенијих заселака, а 
често смо били и једини посетиоци током 
више година.
  Екипе Горске службе спасавања безброј 
пута су пружиле помоћ становништву у 
време елементарних непогода, високих 
снежних наноса, допремале су лекове и 
храну, превозиле болесне и повређене...
Створена су, тада, чврста пријатељства, 
која трају кроз генерације... Треба нагласити  
да смо у планинским крајевима покренули 
планински туризам, који је допринео 
опстанку становништва и  развоју подручја. 
Сада су већ познати туристички центри, али 
и мања подручја  са очуваним природним, 
еколошким и етнолошким вредностима. 
Посебно се развијају  програми  боравка 
посетилаца, производња хране и здраве 
планинске пољопривреде.
 Данас потврђујемо да се може успорити 
исељавање са планина, али само са 
квалитетним и реалним  планирањем 
развоја, пре свега на нивоу локалних управа 
са укључивањем становништва. На овом 
задатку не постоје „мали“ пројекти...
  Планинарска организација је спремна да, 
уз помоћ стручних кадрова из различитих 
области, њихових знања и вештина.  учествује 
у планирању и реализацији  побољшања и 
олакшања живота у планинским подручјима.
Овим излагањем  доприносимо  обележа-
вању Међународног дана  планина 2019. 
године у нашој земљи, као једна од  
организација која  спортску, рекреативну и 
културну активност обавља већ 120 година. 
                                                                         

 Бранислав Божовић - Денис  

Foto: А. Цветковић 
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Годину дана пре него што је основана Европска 
пешачка асоцијација /ERA/ почели су разговори 
о формирању Европских пешачких путева. 

Следеће, 1969. године, 19. октобра у Немачкој у 
Планинарском дому Швапског друштва„Негелехаус“, 
на планини Рајхберг, састали су се водећи људи осам 
удружења из пет држава и основала Европску пешачку 
асоцијацију. После педесет година, на исти дан, на 
истом месту, окупили су се почасни председници и 
почасни чланови, као и бројни пешаци из Европе. Шта 
се дешавало између ова два догађаја ?
Пола века касније у ERA учлањене су 63 организације 

из 34 европске државе са непуна три милиона 
индивидуалних чланова. 
Данас постоји 12 Европских путева, који су премрежили 
Европу од запада до истока, од севера до југа. Њихова 
укупна дужина износи непуних 70.000 колометара 
. Србија има срећу да два пута  Е-4 и Е-2 у укупној 
дужини од око 3.500 km пролазе кроз нашу државу, 
а неколико стотина километара Е-8 из Румуније 
пролази у Бугарску преко неготинске крајине. Како би 
оценили квалитет пешачких путева,ERA уводи оцену 
квалитета путева преко новог туристичког производа: 
Пут водећег квалитета – најбољи у Европи /Leading 
Quality Trail – Best of Europe/.
У тренутку прославе постојало је 16 оваквих стаза, а 
данас их има 19. 

Поред уобичајеног „дана пешачења“ у више држава, 
покренута је и међународна пешачка манифестација 
названа ЕУРОРАНДО – седмодневни сусрет пешака 
Европе на сваких пет година, на коме се окупља  
неколико хиљада пешака. Следећи пети ЕУРОРАНДО 
одржаће се  2021. године у  суседној Румунији, у месту 
Сибиу. 
Припремајући се за нови период рада, ЕRА се 
последње два године бави стварањем и реализацијом 
нове стратегије како би унапредили рад ЕRА на више 
фронтова: како да чланице ЕRА имају већу корист од 
чланства, како створити боље финансијске услове 

за рад ЕRА, реализовати  увођење и такмичарских 
дисциплина као вид рада наших организација, 
унаnредити видљивост наших производа и увести  
систем квалитета пешачких путева. Планинарски савез 
Србије је члан ЕRА од 2007. године, био је домаћин 
44. годишње скупштине  ЕRА 2013. године. Угљеша 
Гвозден и Бранислав Божовић су чланови ЕRА радних 
подгрупа за Е-4 и Е-7, а Божовић је члан радне групе за 
увођење такмичарских дисциплина ЕRА. 

Борис М. Мићић,
                                               Председник Европске 

пешачке асоцијације

БУДУћНОСТ У СПОРТУ

ПОЛА ВЕКА ПЕШАЧКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ  ЕRА
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Поводом обележавања пола века од оснивања 
и рада, Европска пешачка асоцијација издала 
је пригодну спомен – књигу, којом оставља 

сведочанство о племенитој иницијативи оснивања, 
развоја, организовања и удруживања поклоника 
спортско – рекреативне дисциплине пешачења из 
бројних земаља Европе.Стални раст активности 
Европске асоцијације прати пораст броја учлањених 
савеза европских земаља, од осам (8) Савеза из пет 
(5) земаља у години оснивања (1969), до данас са 63 
савеза – удружења из 34 земље.

Садржај књиге представљен је кроз најзначајнија 
поглавља рада и развоја: историја, догађаји и 
актуелности, манифестација „Еурорандо“, Европски 
пешачки путеви ЕПП, председници и почасни чланови, 
преглед савеза – удружења чланова Европске 
асоцијације, преглед годишњих скупштина, приказ 
партнера који помажу рад Европске асоцијације, 
захвалница.
Из садржаја треба посебно истаћи значајне активности 
на изградњи пешачке инфраструктуре кроз трасирање 
и развој мреже 12 (дванаест) европских пешачких 
путева, који пролазе кроз већину земаља Европе.
Европски пешачки догађај – манифестација 
„Еурорандо“ одржава се сваке пете године у другој 
земљи, од 2011 године. Сваки догађај обележава се  
различитом темом  значајном за развој европских 

вредности, за заштиту животне средине, одрживи 
развој афирмацију идеје пешачења.Достизање вишег 
квалитета пешачке инфраструктуре подржава се кроз 
избор  најквалитетнијих пешачких стаза Европе, у чему 
учествују заинтересоване земље.
Књига је илустрована лепим фотографијама са 
разноврсних акција и мапама Европе са трасама 
Великих пешачких путева (Е-1 до Е-12). Међу њима 
се налазе и фотографије са акција у Србији и учешћа 
наших представника и клубова на акцијама Еуроранда 
у Европи.Уз књигу је приложена карта Европе са 

мрежом великих пешачких путева и прегледом адреса 
омладинских хостела.

Божовић Бранислав
 

КЊИГА – СПОМЕНИЦА „ 50 ГОДИНА ЕВРОПСКЕ ПЕШАЧКЕ 
АСОЦИЈАЦИЈЕ 1969/2019“

Важна напомена : Уводну реч 
у књизи написао је Борис М. 
Мићић, актуелни Председник 
Европске пешачке асоцијације 
од 2018.године.
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          „ТУРА АВАНТУРА“ НАС ЈЕ  ОДВЕЛА У СРЦЕ ПРОКЛЕТИЈА...

МАЈА ПОПЛУКС
2569 МНВ (ВРХ  ПОПА  ЛУКЕ)                     

Проклетије – тај „проклети“ масив који 
мами својим врховима, лепотом 
зауставља дах сваком планинару 

који га је бар једном посетио и буди жељу 
за новим турама – авантурама по његовом 
беспућу.   То је и нас овог лета намамило  да 
му се вратимо по ко зна који пут жељни да 
упознамо нове пределе и нове врхове. 
   Упутили смо се у део масива по имену 
Поплукс, али не да се попнемо на његов 
највиши врх, који је уједно и највиши врх 
Проклетија, Маја Језерце, већ са жељом да 
се пењемо на врх Маја Поплукс, познат и као  
врх Попа Луке.  Договор је пао још прошле 
године, када смо  стигли испод самог врха, 
али због техничких немогућности нисмо 
успели да остваримо план, тако да смо се 
овог пута вратили, решени да наставимо  
тамо где смо стали. 
 Иначе, приступ врху Маја Поплукс је могућ  са 
неколико страна: из долине Валбоне, долине 
Тхет и Ропојанском долином, из села Вусање, 
којим смо се ми упутили.  У Вусање стижемо 
у петак око поноћи. Ноћимо у шаторима. У 

суботу ујутро крећемо са опремом, а како 
бисмо олакшали приступ, један део опреме 
преносимо коњима да бисмо сачували снагу 
за оно куда смо се упутили. 
 Од Вусања се крећемо Ропојанском долином 
пролазећи поред понора Грље, Ока Скакавице 
и импозантних стена многобројних врхова 
почев од врхова Каранфила, Фортита... На 
неком шестом километру пролазимо поред 
старог граничног камена бивше СФРЈ и 
улазимо на територију Албаније, након чега  
следи успон кроз шуму. После шуме следи 
још једна лепа  долина  Рунице, изнад које 
се уздижу врхови Бојс, Вукочес, Прожмит, 
Прушит, Харапит итд...
Око 11 часова стижемо до напуштене 
албанске карауле, где је предвиђен наш 
камп. Део екипе око 13 часова одлучује да 
искористи дан и креће на успон на врх Харапит. 
Други део експедиције  остаје да уреди камп и 
изврши припреме за сутрашњи успон. Успон 
на Харапит изведен је постојећом стазом, 
преко  усека, стена, травнатих полица, 
кулоара, завршног гребена који води до 
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врха. Стаза је била захтевна,  јер је на неким 
деловима било потребно  пењачко искуство. 
Око 15 часова  указује се врх на коме  смо се 
дуже одмарали. Повратак до кампа уследио 
је гребеном до  ћафе  Пеје и даље долином 
Рунице до кампа.  
Недеља јутро, дан „Д“ за остварење нашег 
циља, врх Маја Поплукс...
   Око 6 часова, са првим зрацима, крећемо 
ка нашем циљу. Не знамо шта нас чека и кроз 
шта треба да прођемо да бисмо стигли до 

циља. Први део стазе води долином Рунице 
до ћафа Пеје, превоја преко кога иде утабана 
стаза ка долини Тет. За пола сата стижемо, 
правимо кратку паузу тек толико да направимо 
неколико фотографија према долини и 
врховима. На западу се отвара поглед према 
врховима Радохинеса, а на истоку према 

врховима Поплукса. 
  Наша стаза се одваја  лево и лагано 
напредујемо ка  Буни Гропе, катуна који се 
налази испод самог врха Поплукса са једне 
и Малисореса са друге. Правимо дужу паузу 
и договарамо се којом стазом да кренемо. 
Одлучили смо да пратимо део маркиране 
стазе која од катуна води јужном страном ка 
Језерском врху (Маја Језерце)...
Од нашег кампа до катуна стаза није 
претерано  захтевна, нема  јачих успона и 

опасних деоница...Након тога следи лагани 
успон све до једног сипара, где и поред 
видљиве и утабане стазе  треба бити обазрив, 
како не би дошло до проклизавања. Изнад 
њега напуштамо стазу која води на Језерце и 
крећемо неком нашом... 
Улазимо у нови сипар, мешавину ситног и 

СМАРАГДНО ОСТРВО
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крупног камења прошараног стенама, који 
нас одводи тик испод самог врха, на неких 
стотинак метара висинских, где нас чекају 
непрегледне стене између  којих  треба  наћи 
пролаз до врха.  Један део екипе је кренуо 
фронтално кроз стену кроз коју је требало 
применити алпинистичке вештине,  док други 
део екипе   изохипсом, поред стеновитих 
блокова долази до кулоара, где такође уз 
помоћ алпинистичких вештина излази на 
плато… Још пар   десетина корака по скоро 
равном терену..и сви смо ту…на врху – Маја 
Поплукс 2569 мнв.
 Задовољни и срећни уживамо у 
панорамском разгледању Проклетија. Од 
Језерског врха и Ђеровице са једне стране од 
неких, нама познатих и још увек непознатих  
врхова  са друге стране, поглед се пружа у 
недоглед. Према југу у даљини уочавамо 
обрисе Румије и Скадарског језера испод ње. 
     Повратак је уследио јужном страном,   
гребеном до седла између врха на који смо 
се попели и врха Маја Аљис и даље великим 
и стрмим сипаром преко катуна Букур Гропе и 
ћафа Пеје до нашег кампа. Уследио је одмор, 
паковање и повратак до Вусања и даље за 
Србију ношени мишљу кад и која  ће нам 
бити нека нова  тура авантура по неисцрпним 
Проклетијама.
   Учесници акције: Милан Стојаковић (Ниш), 
Данијел Алексић – Даки (члан ГСС и ПК 
„Дубашница“ – Злот) Игор Оралић ( члан ГСС 
и ПК „Дубашница“ Злот) Бранислав Јанковић – 
Бране ( члан ПК „Дубашница“ – Злот) Стефан 
Ристић (члан ГСС и ПК „Дубашница“-Злот)

Водич Мирко Нићифоровић 
– тура – авантура 

(члан ПК „Рунолист“ – Јагодина)
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У   окружењу држава на великим пространствима, 
између Кине и Индије, Непал је смештен  у простору 
планинског масива Хималаја, чији врхови, највиши 

на нашој Планети, небу стреме...На територији Непала 
налази се осам врхова  виших  од 8.000 мнв,  са  Монт 
Еверестом, дивом, који досеже висину од  8.848 мнв. 
Због тога је ова земља незаобилазна за планинаре, 
трекере, алпинисте, љубитеље природе, који кроз 
изазове, које им она поставља, померају границе 
сопствених могућности, или  дубоко у оно „изнад“ - 
трагају за својим путевима.
Путовање у пределе Хималаја и све припреме које 
такав подухват захтева,  организовали су ПСК „Победа” 
из Београда и ПД „Кинђа” из Кикинде. Планинари 
који  су се упутили и упустили у подухват, имали су 
завидно планинарско и животно искуство. Дуги низ 
планинарских акција био је „пропусница“ за пријаву и 
избор најспремнијих за полазак на далеко планинско 
одредиште и овог пута о свом трошку. Некима од  
чланова, који су „омађијани“  чудесним белинама, које 

хрле ка сунцу, ово је био само још један, трећи, пети, 
или шести сусрет са Хималајима, а некима је  то био 
први сусрет са највишим пределима наше Планете. 
Свима нам је циљ био Ајленд пик, на 6.189 мнв (према 
неким подацима висина је 6.165 мнв), а као сан у збиљи 
одсањаће га  пет чланова експедиције.
Први корак у предворје небеских дивова био је долазак 
у Луклу. Авиони полећу из Мантале, провинцијског 
места удаљеног око шест сати вожње од Катмандуа, 
главног града Непала. Вожња друмовима, нарочито 
оним после летњих монсунских киша, није удобна. Лет 
који се сматра посебно узбудљивим, али и опасним 
због слетања на писту у Лукли, дужине око 500 м  
трасиране на платоу укљештеном између брда и изнад 
дубоке провалије, трајао је неких двадесетак минута. 
Аеродром носи име  Тензинг-Хилари, у част првих 
алпиниста, који су се попели на Монт Еверест - давне 
1953. године. Били су то Шерпас Тензинг Норгај и сер 
Едмунд Хилари.
Одатле пут води кроз питорескна села са уредним 
кућама умивених фасада, прозорима и вратима 
обојеним живим плавим, или зеленим нијансама.  
Свака кућа има окућницу са баштом, у којој се узгаја 
поврће (купус, кромпир, шаргарепа, блитва, тиквице, 
карфиол) органског порекла. То је и природно с обзиром 
на поднебље и висину. Околина је осунчана и осенчена 
златном, наранџастом, црвеном, зеленом бојом. По 
нашем мерењу годишњих доба - јесен је. Октобар...
Вијугавим стазама из села у село, поред  снажног 
тока реке Дуд Коши, кроз шуме рододендрона, који је 
заштитни знак вегетације овог дела Непала, наставили 
смо пут  до Намче Базара, на висини око 3.400 мнв. То 
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место је административни центар и варош, у којој живи 
највећи број припадника племена , без чијег учешћа 
не би било могуће извести експедиције на врхове 
Хималаја. Ту се обично прави кратак предах од дан-два 
да се набави, ако је потребно, још нешто од опреме и да 
се уради аклиматизациони успон на околна узвишења, 
како би се приближили висинској граници од око 3.800 
мнв. Са тих видиковаца, од којих је најпосећенији онај 
са кога се по лепом времену виде Монт Еверест, Лоце, 
Нупце, Ама Даблам, уживањеје  у погледу на снежне 
висине познатих и непознатих  горостаса.
Сваког дана смо ишли по унапред планираној брзини 
кретања и били све ближе  базном логору за успон 
на највиши врх. Сваки дан - други лоџ у другом селу... 
Лоџеви су објекти грађени од камена, или неког 
другог материјала, који су људи и јакови могли да 
донесу до удаљених и тешко приступачних села, која 
живе углавном од планинског туризма и експедиција. 

Смештај у лоџевима је скроман, али довољно 
комфоран, имајући у виду велике висине на којима 
се налазе. Трпезарије су централна места окупљања 
свих планинара и пењача. У њима се грејете, храните, 
играте друштвене игре, причате о предстојећем дану и 
успону, упознајете друге душе склоњене за тренутак у 
овај сан, пијете чај и топлу воду, како бисте обезбедили 
довољно течности  неопходне организму на великим 
висинама. На сваких 1.000 м висине треба  попити 1 
литар воде,на 3.000 мнв пију се три литре воде, на 
4.000 метара четири литре, па према висини до које 
стигнете...
У таквом ритму ходања и постизања висине дневно од 
400 до 500 мнв, стиже се до врхова изнад 5.000 мнв. 
Први врх на који смо се попели био је Нангр Цанг, на 
висини од 5.083 мнв на који је, уз мање тегобе, изашло 11 
планинара. Стаза се, у почетку земљана и прекривена 
макијом, на врху  претвара у стеновити излаз преко 
великог камења. Поглед на врхове очаравајући -као 
да су  ту, надохват руке... Дотичемо их  као да прсте 
хладимо у снежним наносима, а леднике прелазимо 
хитро једним трептајем ока. Врх Ама Даблам,  као 

драгуљ у недрима,влада кристално прозирним небом. 
Тамо негде, низ долину, облаци се згрудвали и окупали 
Камтека и Тамсекру, чије стене парају небо.
После два дана пењемо се на ЧукунгРи, на 5.550 мнв. 
Дан миран и сунчан,  како  може да буде када је толико 
високо и тако далеко од сваког мора. Преко јасних 
видљивих стаза покривених песком, травом и пред крај 
љутим и назубљеним каменом, излазимо на врх, сада 
са нешто мање ваздуха у плућима.  Корак је спорији и 
тежи. Нема превише места за фотографисање. Гурамо 
се око молитвених заставица, из којих са сваког врха на 
Хималајима, ветром ношене, путују молитве за миран 
и сигуран пут онима који су негде у загрљају планине.
Задовољни постигнутим, крећемо ка базном логору 
за Ајленд пик. висине 5.100 мнв. Логор од шатора 
и камених оградица као заштита од ветра. Знамо 
редослед активности. Ручак уобичајен - чорба, шпагете, 
тост са сиром и шаргарепом, уштипци са ушећереним 

џемом. Укусно је...Некима апетит расте са висином, 
што и није баш уобичајено, а некима и није баш до 
хране. Висина гаси апетит. Пијемо чај и топлу воду. 
После окрепљења следе још једна провера пењачке 
опреме, договори за успон, формирање навеза, кратка 
вежба за жимарење на успону и абзајл у повратку. Брзо 
сунце пада иза врхова и још брже бива веома хладно. 
Следи вечера и одлазак на спавање у 18 часова - за 
оне који могу да спавају. Ноћ је ледена, али мирна, има 
мало ветра. Шатор је залеђен и споља и изнутра. Пун 
месец зрачи белином. Све је сребрно бљештаво.
Буђење у поноћ уз лагано певање наших водича. 
Ништа није нагло и нападно. Облачимо се, додајемо 
још понешто у ранац. Доручак, или како већ да 
назовемо оброк у поноћ, је у виду драгоцене јечмене 
каше, која греје стомак и гали тело. Полазимо на успон 
сат по поноћи. Ледени ваздух сечемо кратким дахом 
и сјајем чеоних лампа. Ранчеви су залеђени. Тешко 
их откопчавамо да бисмо  узели мало топле воде из 
термоса да се окрепимо. Ходамо...и све тако наредних 
пет сати - кроз камен мразом окован. Кораци све краћи 
и тромији, дах све плићи и бржи. О, да је само да 
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сване,да нас Сунце погледа. Пред свитање, када се 
ноћ ломи, а дан осваја, после сувог и суровог леденог 
камена крочили смо на ледник. Снег и бљештавило 
белине даје снагу и брише сећање на тамну и ледену 
камену ноћ. Опрема је комплетна -шлем, појас, 
дерезе, цепин. Спремни смо за ход по вечито белом 
огртачу планине. Ходамо у навези вијугавом стазом 
између ледничких пукотина и високих снежних зидова, 
предвођени нашим Нимом, Шерпасом који је  бдео над 
сваким нашим кораком. 
Кривудамо између хладних, белих и дубоких провалија. 
Прве препреке уз ледене зидове пролазимо без већих 
тешкоћа. Само је стаза узана, стрма, газишта  висока. 
Дерезе и цепин чврсто забијамо у снег, који нас држи 
својом леденом кором. Напредујемо - корак па опет 
корак. Један прелаз и пролаз, па други, па опет уз 
снежни зид, па низ зид. 
Онда, после ледених зидина, излазимо на ледник, 
раван и гладак. Само је стаза вијугава и нарушава 

нетакнути склад белине. Небо је небески плаво. Тако, 
негде под њим, видимо врх и пењаче који споро, али 
упорно, стреме ка њему. Чини ми се да се пењу  целу 
вечност. Кад погледам увек су на истом месту. Улазимо 
у део са фиксним ужадима и лагано гурамо прикачени 
жимар. Он путује снагом наших мишица. Корак и потез 
руком уз уже и тако  дужински 400 м, а висински 200 м... 
Прелазимо границу од 6.000 мнв. Не осећамо промену. 
Све је свакако напорно.  
Стрмина је велика, скоро лицем да додирујемо траг у 
снегу где треба да направимо наредни изкорак. Идемо 
тако сат, можда и више. Нико не зна. Није ни битно. Што 
смо ближи врху, све је више напора, а мање ваздуха. 
Ипак, осећамо да је све на нашој страни. Силно 

узбуђени правимо последње кораке за излазак на врх. 
Лагано седамо на његова снежна плећа, шћућурени 
око сидришта за које смо прикачили све наше важно у 
том теренутку - нас саме. Врх је тесан за више од пет 
људи, али је довољно простран за сва наша очекивања, 
неисказане зебње и за велики небески свод који нас је 
наткрилио. Само је он био изнад нас...

 Снежана Кузмановић - Живановић

ПЕЊАЊЕ У ЛЕДУ
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У организацији Планинарског клуба „Extreme Sum-
mit Team“ из Београда, 28 чланова експедиције  
из Србије упутило се у Малезију, на Борнео, 

треће по величини острво на свету. Од Београда до 
Коте Кинабалу има 12.125 километара. Са кратким 
преседањима на великим светским аеродромима 
потребно је 26 сати путовања до овог тропског острва. 
Живописни тропски предели малезијске државе 
Сабах (у преводу са малајског језика – зора) никога 
не остављају равнодушним...од ходања по прашуми 
са крошњама дрвећа од 41 метар изнад земље, преко 
роњења, рафтинга, вожње чамцем ноћу са циљем да 
се види најлепша колонија свитаца,  до природног 
станишта пробоскис мајмуна, који  живе једино на 
Борнеу. Има их око 7.000 јединки, а својом великим 
носом, који досеже и до 17 центиметара дужине, 
привлаче женке. 

Пробоскис, или мајмун са сурлом, је одличан пливач, 
рони до 20 метара дубине и никада не спава на истом 
месту, јер се плаши  својих највећих непријатеља у 
прашуми - крокодила и леопарда. Чести су били сусрети 
и са великим малезијским гуштером и крокодилима 
у мутним рекама око главног града Сабаха,  Коте 
Кинабалу.  Овај град је мешавина традиционалног 
и модерног, са око 600.000  становника. На самом  
Борнеу, једином острву на свету  које деле три државе 
(Индонезија, Малезија и Султанат Брунеј) живи 20 
милиона становника.

Пењање на Лоус пик на планини Кинабалу је врхунски 
планинарски доживљај. Малезијски ренџери издају 
дневно 120 дозвола за успон, колико има кревета у 
планинарском дому.  Креће се од Тимпохон  капије 
истоименог Националног парка, а онда следи пењање  
кроз  џунглу до Планинарског дома „Лабан“, 1.580 
метара висинске разлике, 6 километара за 6 сати 
хода: један корак - један сат, корак за удисај, корак 
за издисај. У планинској кући ваља мало одспавати 
и у два сата после поноћи кренути  на завршни успон 
преко окомитих гранитних плоча до Лоус пика. У освит 
зоре стиже се на сам врх са кога се, као на длану, виде 
Филипини. 
Просечна годишња температура на врху је од  -4 до 
8 степени. За последњих сто година само је једном 
пао снег на планини Кинабалу. Изузетан је доживљај 
дочекати малајску зору на Лоус пику ( име је добио по 
британском администратору Хју Лоу, који се први попео 
на  врх у 19. веку).  Киша на Борнеу пада свакодневно, 

ПЛАНИНАРИ СТВАРАОЦИ

ПЛАНИНА  КИНАБАЛУ НА 
БОРНЕУ У МАЛЕЗИЈИ

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ЛОУС ПИК (4 095 МЕТАРА) 
- НАЈВИШИ ВРХ ЈУГОИСТОЧНЕ АЗИЈЕ -

Светска чуда природе на једном месту - јединствена флора и фауна, ендемске врсте, највећи цвет на 
свету, 300 врста лептира, фарма крокодила...       
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јер је 80% влаге у ваздуху, што отежава дисање. 
Монсунска киша на планини Кинабалу овај гранитни 
масив често претвори  у велики водопад. Најтежи 
посао је сићи са ове маркантне самостојеће планине, 
са 4.095 метара на ниво мора.
На Кинабалу планини има 8 врхова преко 4.000 и 4 
врха преко 3.000 метара изнад нивоа Јужнокинеског 
мора. По лепоти издвајају се, поред највишег Лоус 
пика, још и Викторија, Краљ Едвард пик, Агли систер 
и маркантни Јужни врх. Донедавно Кинабалу је била 
највиша виа ферата на свету, а од ове године тај 
примат је преузела Маунт Кенија у Африци, чији је 
највиши врх био резервисан искључиво за алпинисте. 
Кинабалу регију је 2015.  потресао јак земљотрес и 
потпуно променио изглед планине. Тада је погинуло 18 
планинара и локалних водича, а део планине је постао 
неприступачан због ломљења великих гранитних плоча.
Ходајући прашумама Борнеа, само најупорнији 
могу пронаћи и Рафлесију, биљку која има највећи 
појединачни цвет на свету - у пречнику до једног 
метра. Овај џиновски цвет, који се тешко може пронаћи 
у џунглама Малезије, достиже тежину и преко 11 
килограма.Ту су и ендемске  орхидеје и око три стотине 

врста лептира, који се могу видети само на Борнеу. 
Посетили смо и фарму крокодила, затим Гленигл - једну 
од најбољих кардио-клиника на свету, која се налази у 
главном граду Сабаха Коти Кинабалу и највећу џамију 
на Борнеу (Бандераја)...
Камером су снимљене  и две традиционалне свадбе у 
Малезији, као и Мари Мари село, где су некада живела 
племена Мурут и Дусун. Острво Борнео Индонежани,  
којима припада 73 % овог острва, називају Калимантан.

                                                  Драгослав Гогић

Све виђено у Малезији преточено је у два 
документарна филма снимљена камером Драгослава 
Гогића, под називом „Малајска зора“ који ће гледаоцима 
бити приказани  у јануару наредне године  на Радио-
телевизији Србије.

ВУЛКАН ИЗНАД ТРЕШЊИНОГ ЦВЕТА
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Oд 7 - 22. августа  2019. године  ПАК „Мосор“ из 
Ниша  остварио је успон на планинске врхове 
у Турској и Ирану: Арарат 5137 мнв,  Дамаванд 

5671 мнв и Точал 3960 мнв. Учествовало је 13 чланова 
– осам  из ПАК „Мосор“, три из ПК „Каблар“ из Чачка и 
по један из ПК „ Железничар“ из Ниша и ПУ „Абонис“ из 
Бања Луке.  Вођа експедиције био је Владислав Ценић, 
ПАК „Мосор“ – Ниш.

***
 Са Аеродрома „Никола Тесла“ кренули смо 7. 
августа 2019. године  преко Истанбула и слетели у град 
Игдир на западу Турске. Одатле смо комбијем стигли у 
Догубајазит, а након одмора кренули до полазне тачке 
успона.
 
АРАРАТ – 5137 мнв

      Првог дана, 8. августа 2019. године,  кренули смо 
поподне са почетне тачке  из села Ели, на 2230 мнв,  до 
базног кампа на висини од 3350 мнв стазом дугом 16 км. 
Опрему су нам изнели коњи. Ноћили смо у шаторима. 
Следећег дана  извели смо аклиматизациони успон до 
висинског кампа на 4100 мнв. После одмора вратили 
смо се у базни камп. При силаску  Весна Симић је  
повредила зглоб, па је даљи успон за њу био завршен. 
После имобилизације зглоба транспортовали смо је до 
полазне тачке успона и даље до хотела у Догубајазиту. 
Ноћили смо у шаторима.
 На успон до висинског кампа кренули смо 10. 
августа.  Уследили су одмор и припреме  за сутрашњи 
успон на врх. Ноћили смо у шаторима. Сутрадан, 11. 
8.  већ  у 1 сат  по локалном времену, кренули смо 
на  завршни успон.    У 5.30 ч  група је изашла на врх 
Арарата - 5137 мнв, највиши врх Турске. Завршни део 
успона је под ледом (око 200 мнв) па су дерезе биле 
обавезни део  опреме. После кратког задржавања и 
фотографисања на врху, екипа је кренула назад. При 

силаску Александар Балабан је повредио колено, па се 
уз помоћ чланова екипе  спустио до висинског кампа. 
Касније смо му колено учврстили  еластичним завојима 
и силазак је протекао без већих тешкоћа. Нажалост, 
за њега је ово значио  крај пењања.  Уз  одмарање у 
сваком од кампова, око 17 часова стигли смо до села 
Ели, уследио је спуст од око 2900 мнв, а затим превоз  
ка  Догубајазиту.

 На Арарат се попело 12   чланова експедиције: 
Владислав Ценић , Ивана Ђоковић, Славиша Ивановић, 
Владан Милошевић, Душица Живковић, Ирина 
Петровић, Драгана Милојевић, Ненад Стојиљковић – 
сви чланови  ПАК „Мосор“ – Ниш,   Мирјана Новаковић, 
Слађана Петровић, Мирослав Ињац и Александар 
Балабан чланови ПК „Каблар“ – Чачак , Весна Симић 
члан ПК „Железничар“ – Ниш  и  Александар  Балабан  
- члан ПК „Абонос“- Бања Лука      

ДАМАВАНД

 У селу Полоур, у подножју Дамаванда, 17. 8. смо 
извадили  дозволе за успон и одатле џиповима кренули 
ка Гоосфансару на 3050 мнв, на почетну тачку успона 
и место где смо изнајмили мазге за ношење опреме до 
кампа на 4200 мнв. У камп смо стигли после 4.30 ч,  након 
1200 мнв успона. Припремали смо  се за сутрашњи 
успон. Ноћили смо у шаторима. Сутрадан, већ у 4 
сата, кренули смо на завршни успон. На  око 4900 
мнв Драгана Милојевић одустаје због здравствених 
проблема. Лаганим ходом, уз  честа одмарања, на врх 
излазимо око 13 часова. Испарења сумпора и велика 
висинска разлика од око 1500 м овај успон чине веома 
захтевним. Кратко се задржавамо на врху и крећемо 
према кампу, у који стижемо око 16.00 ч. После одмора 
и опоравка ноћимо у шаторима. 

ВИСОКОГОРСКИ УСПОНИ НА ВРХОВЕ ТУРСКЕ И ИРАНА
ПЛАНИНАРСКО - АЛПИНИСТИЧКИ КЛУБ „МОСОР“ - НИШ
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      Ујутро, 19. 8. након доручка  крећемо према 
Гоосфансару, а затим џиповима ка Полуру,  где 
добијамо сертификате. Поподне стижемо у Техеран. 

 На Дамаванд се попело 10   чланова експедиције:
Владислав Ценић, Ивана Ђоковић, Славиша Ивановић, 
Владан Милошевић, Душица Живковић, Ирина 
Петровић, Ненад Стојиљковић, Мирјана Новаковић, 
Слађана Петровић и Мирослав Ињац.

 После једнодневног одмора у Турској кренули смо 
према Ирану. Посетили смо градове Маку, Исфахан и 
Техеран. 

ТОЧАЛ

 Данас је већ 20.8.  Врх изнад Техерана на 3960 
мнв право је  место за одмор.  Жичаром смо изашли 
на 3700 мнв и онда успоном  око 260 мнв изашли на 
поменути врх, одакле  се простире поглед на Техеран и 
Дамаванд.

     На Точал се попело осам  чланова експедиције:
Владислав Ценић, Ивана Ђоковић, Славиша Ивановић, 
Владан Милошевић, Ненад Стојиљковић, Слађана 
Петровић, Мирослав Ињац и Весна Симић.

 Након одмора и кратке посете  Техерану,  враћамо 
се преко Табиза и Макуа у Турску и преко Игдира и 
Истанбула 22. 8.2019. слећемо у Београд око 19.20 ч.

ВЛАДИСЛАВ ЦЕНИћ,
Вођа експедиције

* фотографије преузете са интернета
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Планинарско-смучарско друштво „ћира“ из 
Лајковца домаћин је овогодишњег Међународног 
слета железничарских планинарских друштава. 

Рајац је,  својим пределима изузетних лепота,  угостио  
од 20. до 23. јуна 2019. планинаре из Мађарске, 
Словачке, Хрватске, Републике Српске и Србије. 
Долазак 222 планинара из 25  клубова и удружења, 
показује да мала варош са леве стране Колубаре има 
добро организовано планинарско друштво, које ужива 
углед у међународним оквирима. 
 Одлика српског менталитета је  гостољубивост, 
срдачан однос који у гостима буди нескривену жељу да 
се опет врате у наше „рајске пределе“, по којима је овај 
питоми крај  Сувобора добио  назив.
Три дана дружења са планином, са другима, беше 
довољно да се пешачењем открију предели Рајца. 
Првог дана стазама Сувобора кренули су Мађари,  
планинарски ветерани и ветеранке, од којих неки 
у ногама имају кораке и успомене  на Хималаје и 
Килиманџаро. Прошетали су до Црвеног врела. Бујна 
вегетација, хладовина и по који јеж правили су друштво 
расположеним планинарима и загревали их за вече, 
када ће се Рајцем орити песма, а коло водити   као у 
добра стара времена.  
 У суботу нас је пробудио цвркут птица, који ретко 
можемо да чујемо у претрпаним и бучним градовима. 
Кренули смо  ка Врху Рајца, 848 мнв. То је  била 
најкраћа стаза за жене са малом децом и оне који 
немају кондицију. Одатле нас је пут водио до Добрих 
вода, где је освежавала и крепила вода са  хладног 
планинског извора.  Следио је успон ка Врху Сувобора 
(868 мнв.) кроз дивну борову шуму. Редарска служба 
ПСД „ћира“ све време је водила рачуна о гостима и 
трудила се да им боравак на Рајцу буде угодан.
 Ни двадесет  километара ходања није било 
довољно да планинаре, међу којима је било и старијих, 
задржи у собама. И опет песма, и опет коло...Све ово 
најбоље описују речи познатог циклопутника  Ивана 
Младеновића: „Не могу да зауставим године, али не 
могу ни оне мене.“

МЕЂУНАРОДНИ СЛЕТ жЕЛЕЗНИЧaРСКИХ 
ПЛАНИНАРСКИХ ДРУШТАВА

 Трећи, а уједно и последњи дан био је предвиђен 
за надметање у брзини, сналажљивости, снази, тако 
да су планинари скакали у даљ, скакали у џаку, гађали 
пикадо, вукли конопац. 
 Слет је завршен доделом захвалница. Склопљена 
су нова пријатељства, а можда и љубави.  Пратило нас 
је и добро време,  ни кап кише није пала ових дана, 
иако  пада скоро целог пролећа, па су планинари могли 
да се сунчају, да крепе здравље ружом ветрова и да се 
одмарају у хладу високих борова. 

Дарен Миливојевић
ПСД „ћира“ Лајковац
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У организацији Комисије за спелеологију 
Планинарског савеза Србије, у селу Церје 
код Ниша,  одржана је међународна акција 

Истраживање пећинског система Церјанска 
пећина 2019. Суорганизатори акције били су ПСК 
„Двиг“Владичин Хан и Спелеолошка секција ПК 
„Железничар“  Ниш, која је била домаћин акције. 
Акцији се одазвало 9 планинарских и спелеолошких 
организација из земље и иностранства: ССУ „Саис“ 
Књажевац, „АСАК“ Београд и ПК „Ас“ Београд , ПК 
„Железничар“ Алексинац, ПК „ Под руб“, Церово 
– Бугарска, S.A.R. Iran, Damavand Club, Iran, KMA 
Club, Iran, Silex, Brasov Romania. Учествовала су 24 
спелеолога.

Церјанска пећина привлачила је генерације спелеолога. 
Током 2016. и 2017. године, након открића нових канала, 
који повезују Церјанску пећину и Крављанску јаму, 
достигла је дужину од 7149 метара и постала је друга 
по дужини у Србији. Сматра се да је у питању сложени 
пећински систем, који обухвата више спелеолошких 
објеката. Овог пута истражена су три објекта: Церјанска 
пећина /Провалија/, Церјанска пропаст / Бељаница/ и 
Пештер у Пљочак /Мала Бељаница/. 

Први пут после деценијске паузе акцију организује  КС, 
а  таква истраживања су веома захтевна и напорна. 
Само транспорт опреме за бивак захтевао је две 
екипе од по пет људи, а свака је морала провести 
по десет сати у објекту. Током истраживања крајњих 
делова Провалије, екипа од пет спелеолога провела 
је у објекту више од педесет сати. Без обзира на све 
захтеве и тешкоће око организације оваквих акција,  
учинак је био значајан. Поделом на већи број екипа 
могуће је истовремено радити више локалитета и 
уједно обавити сва потребна техничка опремања. 
Током шест дана рада, од 18. до 24. октобра обављено 
је више захтевних  активности. У Церјанској пећини  
/Провалија/ извршено је техничко опремање дела 
објекта и замена постојеће инсталације новом /
ужарије и остале безбедносне опреме/, вршена су 
истраживања језера код крајњих сифона пећине, 
детаљна истраживања у вишим деловима Саломне 
дворане, поновно мапирање дела пећине од 
Саломне дворане до бивака и изношење смећа из 
старог бивака заосталог из деведесетих година.  На 
локалитету Церјанска пропаст вршено је мапирање 
целокупног објекта и техничко пењање контрајаме у 
новооткривеној јами. На локалитету Пештер у Пљочак 
испитиване су могућности ископа и евентуалних веза 
са околним објектима. Учињен је значајан корак ка 
даљим истраживањима  овог објекта. Осим тога,  

      МЕЂУНАРОДНА  СПЕЛЕОЛОШКА  ЕКСПЕДИЦИЈА
ЦЕРЈАНСКА  ПЕћИНА  2019.         



ПЛАНИНАРИ СТВАРАОЦИ

рад у мултинационалним тимовима показао се врло 
продуктивним. Коришћене су и демонстриране технике 
топографског снимања /Disto x31 са интегрисаним 
компасом у комбинацији са TopoDroid-om/ које нису 
раније коришћене у активностима КС ПСС, а знатно  су  
савременије, прецизније и ефикасније. Стечена су нова 
искуства и створена је могућност за даљу сарадњу. 
  Захваљујемо на подршци и помоће Планинарском 
савезу Србије, Дирекцији за изградњу града Ниша, 
Српско-руском хуманитарном центру Ниш, Градској 
општини Пантелеј и ОШ „Стеван Синђелић“ Каменица. 

Милена Јанковић



20

sekcija

На пут у Бугарску, са намером да посетимо 
најдубљу јаму /550m/ а другу по дужини /13km/, 
где ћемо провести две ноћи и осетити земљотрес, 

полазимо из  Београда. Пут нас води новим аутопутем, 
којим помало неповерљиво пролазимо до Владичиног 
Хана, где се формира четворочалана екипа. Пут до 
јаме настављамо преко Власинског језера до Софије, 
па даље лепим магистралним путем до села Церова. 
Овде је и последњи угоститељски објекат пре јаме, са 
одличном храном. После краћег одмора настављамо 
до циља, куће која је на 10 минута  хода до јаме. Ова 
стара кућица, која нема ни струју, ни воду, користи 
се за штаб. Ангажовањем спелеолога, који годинама 
истажују јаму, кућица је закрпљена и оспособљена за 
склониште у случају лошег врема. Домаћи спелеолози 
су нас сачекали са вечером, па после краћег  разговора 
са дежурнима у штабу  одлазимо на таван на спавање. 
Штаб има телекомуникациону линију са базним „кампом 
2“  који се налази на 456m дубине. Више километара 
жице  развучено је одавде до кампа. Јављање је на 
пун сат у договореним временским размацима, да би 
се штеделе батерије које треба донети до „кампа 2“. 

Ноћ испред објекта указује да у видном пољу нема 
ниједне куће, ни  светлости. Да свиће -  наговестили су 
нам пухови, који су звучали као да изводе неки ритуалн 
плес изнад наших глава. 
  Ујутру, уз кафу и доручак, може се видети да до саме 
куће постоје старе бандере, али  нема кабла. Предео 
је живописан, окружен брдом са једне стране - где је 
и улаз у јаму, а гребеном - са супротне стране, где су 
видљиви вертикални изданци стена 100-200m. У време 
комунизма служио је за гајење стоке, али је већ дуго 
напуштен. Ова јама је одавно позната спелеолозима, 
али је њена највећа дубина износила свега 46мm. 
Обиласцима, после више деценија, откривено је да 
се наставља до дубине од 112m. Довде је јама скоро 

у потпуности вертикална, бунарског је типа  и веома 
уска. Ово место је означено маркацијом као старо дно 
и одавде почиње меандар,  где је стена минирана за 
даљи пролаз. Наставља се провлачењем  пукотинама  
суженим каналима.  Стена је оштра као да је прављена 
да качи све што на вама није глатко. Напредовање по 
овом сложеном систему нам олакшава постављена 
жица за телефон коју пратимо. До базног „кампа 1“, где 
се налази и највеће сужење, минирано скоро четири 
године, крећемо се углавном  погнути, провлачећи се 
кроз канале који постају све испуњенији  водом. Прекиди 
у провлачењу настају на местима где су  укрштени 
раседи и ослабљена стенска маса формирали саломне 
дворане, где се крећемо преко изломљених банковитих 
масивних стена, или на местима где су формирана 
проширења која су ујезерена. До  „кампа 1“ нам је 
било потребно  4 сата и 30 минута. Камп је опремљен 
врећама за спавање, примусом, храном - свим што је 
потребно за случај непланираног биваковања.  Овде 
правимо краћи одмор  и покушавамо да ступимо у везу  
са површином. Како смо стигли доста пре планираног 
времена, а пет минута  после пуног сата, не успевамо 
да ступимо у везу  са површином, па  после чаја и кафе 
настављамо даље... 
   Овде бих скренуо пажњу на одевање на оваквим 
акцијама. Због ниске температуре свако дуже 
задржавање може довести до стања потхлађености. 
Сува одећа се носи умотана у најлон, па потом се 
смешта  у суву врећу, која се налази у још једној врећи  
отпорној на хабање - у њој је смештен стиропор на 
дно, а по ободима сунђераста маса, која ће  ублажити  
ударе о оштре стене. Приликом заустављања користи 
се астрофолија, која се налази и у сваком пакету прве 
помоћи, а  циљ је да умањи одавање топлоте. Како се 
јама састоји и од суво и од мокрог дела, за боравак 
у њој  не постоји идеалан комбинезон.  Бугарски 

КОЛКИНА  ДУБКА
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спелеолози користе ПВЦ одела, у којима се тело 
потпари, јер комбинезони не „дишу“, али када наиђу 
на пузање кроз воду, добро штите. Друга могућност  је 
ношење кратког ронилачког одела дебљине до 3 mm, 
преко њега се облачи комбинезон, који  неопрен штити 
од хабања. Неопрен, иако греје на сувом, обезбеђује 
топлоту приликом квашења при пузању по води. 
Треће решење је   ношење активног веша, а одозго  се 
облачи комбинезон. Ово је најхладнија опција, при којој  
активно кретање регулише и чува температуру тела, па 
дужа задржавања нису препоручљива.  
   Пролазимо кроз фуруну, сужење са 23 цм висине 
у најужем делу и 15 m дужине. Замишљамо колико 
су били упорни спелеолози када су четири године 
минирали овај пролаз... Ова јама представља победу 
људске упорности и вере у наставак објекта. По 
проласку фуруне осећамо олакшање, одавде се јама 
шири, или су нам барем тако рекли. После неколико 
минута нас чека следеће пузање кроз мокре канале. 
Јама се постепено шири и после девет сати стижемо 
до „кампа 2“  где нас очекују четири бугарска и један 
румунски спелеолог. На улазу у  „камп 2“  нас чека 
импровизована славина са лепом леденом водом.  
Настављамо стазицом коју су спелеолози направили 
ређањем камења до самог кампа, где постоје камени 
сто и клупе, као и  кухиња са лепим залихама хране и 
простором за спавање. Ту је и простор за сушење мокре 
одеће, која  се споро суши услед високе влажности 
ваздуха, али се добро оцеди. Проверавамо садржај 
торби и видимо да нам је резервна одећа остала сува. 
После пресвлачења следе вечера и препричавање 
догађаја. Ноћимо у великој дворани поред трпезарије. 
Посебна занимљивост је боја таванице, која  подсећа 
на стеновити небески свод. Подешени су аларми да 
нас буде после осам сати сна. У кампу су претходне 
вечери подељене дужности, па по буђењу, док се 
спрема доручак,    чека топао чај.  После доручка, у 
договору са домаћинима  планирамо  
да одемо до краја јаме.       
  После „кампа 2“ постоје два 
субхоризонтална канала, којима је 
могуће кретање и неколико речних 
токова, који се спајају. Подземна 
река је дубине мало изнад чланака 
и кретање до краја пећине је речним 
коритом. Повремено напуштамо речно 
корито на местима где је обрушена 
таваница,  која блокира пут нама, 
али не и води. Повремено се јавља 
и дубља вода, коју заобилазимо 
кретањем и пењањем уз странице 

речног тока. Сам крај јаме се тренутно налази на месту 
где је обрушена таваница блокирала напредовање. 
Место је обележено  и очекује се постављање кампа, 
како би се приступило откопавању пута. Истраживања 
јаме се настављају под вођством Ефросине Христове. 
Утврђује се веза између површинских и подземних 
токова  и тражи се улаз после фуруне, који би у 
многоме олакшао логистичко снабдевање потребним 
стварима за биваковање и самим тим олакшао даља 
истраживања. 
    Током друге ноћи све нас је пробудио звук обрушавања 
камена. Како је једна екипа кренула да излази, а друга 
је радила, сви су са нестрпљењем очекивали да једне 
виде, а друге чују преко спелео телефона. Овакав 
звук ломљаве и колапса стенске масе одговара звуку 
земљотреса  и док смо нагађали шта се догодило, 
добили смо потврду са површине да се осетио слабији 
земљотрес, чији се епицентар налазио на мање од 30 
km од јаме. Наредног јутра  крећемо ка површини. Око 
десет сати, без дужих застоја, било нам је потребно 
да угледамо поподневно светло дана. Силазак до 
кампа и хладно пиво означавају крај физичком напору. 
У наредних осам сати сви спелеолози излазе из 
објекта. Део екипе остаје у Софији, а део се одлучио 
да, после најдубље тачке, изаће и на највиши врх 
Балканског полуострва. Изласком на Мусалу и 
уживањем у  зведаном небу и јутру крај ледничких 
језера, завршавамо ову авантуру. Срећни и задовољни  
враћамо се у Србију својим обавезама  - до нове 
авантуре... 
 Више детаља о самој јами је могуће наћи на 
адреси: https://pod-rb.eu/blog/category/ колкина, 
3Д модел јаме може се видети на https://youtu.be/
X7GUuT5RTwQ. Пролазак кроз најужи део се може 
видети на https://youtu.be/ToyamocG7_I?list=PL318D-
ED9CECCDD9BC.

Дејан Наумов
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Балкан, или Стара планина, даo je име Балканском 
полуострву. Простире се целом дужином кроз  
Србију и Бугарску. Почиње изнад Зајечара код 

Вршке чуке. Одатле се пружа  на југ све до врха , 2015 
метара. Довде је  граница између Србије и Бугарске. 
Од врха Ком нагло скреће на исток, кроз  Бугарску се 
пружа    до Црног мора и рта Емине. Дужина планине 
је око 600 километара, а дели се на три дела: источни, 
средњи и западни Балкан. Највиши врх је у средишњем 
делу и зове се Ботев, а висок је 2376 метара. Највиши 
врх у западном делу је Миџор 2169 метара. 
 На успон на врх са српске стране најчешће се 
полази или од села Топли До, или од скиjaшког  
центра  Бабин зуб у долини реке Тимок,  недалеко од 
Књажевца. Успон са бугарске стране може да буде од 
места Чипровци, или  од места Чупрене. (Од Чупрена 
је најкраћи и најлакши, па ћемо описати тај  успон.) 
 По преласку српско-бугарске границе код Вршке 
чуке треба кренути  према  Видину, па даље на 
југ до Ружинаца, или (што је препоручљивије)  ка 
Белоградчику. Успут треба посетити пећину  Магуру и 
уживати у  јединственим лепотама   стена Белоградчика, 
затим наставити  ка Чифлику и даље до Фалковца, а 
одатле уз реку Лом, преко насеља Доњи и Горњи Лом, 
до планинарске куће, „хиже“ Миџор.
 Најближа исходишна тачка за успон на овај највиши 
врх западног Балкана је планинарска кућа „Миџор“ 
Ова кућа  се налази у долини Брзе реке у источном 
подножју врха. Удаљена је 8 километара од  села 
Горњи Лом, на   надморској  висини од 812 метара. То 

УСПОН НА МИЏОР, 2168 M  -  СА  БУГАРСКЕ  СТРАНЕ

је омања кућа, налик на викендицу. Налази се поред 
потока Голема река,  притоке реке Лом. У њој се налази 
10 лежаја,  санитарни чвор, кухиња и трпезарија . 
До дома се долази асфалтним путем од Ружинаца, 
односно од Белоградчика. Удаљеност је нешто преко 
30 километара. 
 Од дома се наставља пешке на југозапад долином 
Брзе реке.. За око пола сата и  нешто мање од два 
километра хода успоном,  стиже се до одморишта на 
1016 м, где постоје  клупе за одмор. Одавде се одваја 
на запад стрми пут, који води на гребен Козја  између 
Покојске и Брзе реке. Наставља се гребеном до врха  
Козје грбине, 1788 м,  а успут је недалеко и последњи 
извор воде за пиће на овом путу. Козја грбина  се  налази 
на самој граници са Србијом. Ту се долази до граничног 
стуба 336. Одатле, до врха Миџор удаљен још око 3 
км,  иде се налево гребеном, пратећи граничну линију. 
Успут се пролази поред граничних камена  335 и 334, 
да би се стигло до гранчне пирамиде  333  на самом 
врху.
 Стаза је добро маркирана и релативно лака. Успон 
од око 1200м траје нешто преко два сата  хода.  После 
одмора и уживања у видицима са врха, повратак је 
истим путем  све до дома „Миџор“
 Ипак, успон на врх се не препоручује  по магли и 
лошем времену.
 Александар Дамјановић



23

sekcija

У организацији Планинарског савеза федерације 
Босне и Херцеговине одржано је четврто 
првенство Балканске планинарске Уније у 

планинарској оријентацији. Првенство је одржано  у 
периоду од 11-13. октобра 2019. године на  планини 
Игман, у близини олимпијских скијашких скакаоница,  
у периоду од 11-13.10. 2019.године. Поред предела 
скијашких скакаоница, које су изнад Малог поља, 
контроле су биле постављене и у реонима Јавор, Рађи 
врат, Батак брдо, Ковачки стан, Бадуше и планинарског 
дома „Пријатељ природе“. У овом дому био је смештај 
учесника, као и старт и циљ трка. 

На такмичењу је учествоаало пет репрезентација из 
држава: Македонија, Црна Гора, Србија, Словенија 
и домаћин такмичења Босне и Херцеговине. У 
ових пет репрезентација билe су 23 екипе  у четири 
такмичарске категорије: пионири, јуниори, сениори 
и ветерани, са укупно 79 такмичара. Репрезентацију 
Србије представљало је 6 екипа са  19 такмичара. 
Репрезентација Србије је саставњена од 8 чланова из 
клуба првака Србије - ПСК „Челик“ из Смедерева, 6 
чланова из ПСК „Победа“ из Београда, 4 члана из ПСК 
„Торник“ из Чајетине и један члан из ПСК „Црни врх“ 
из Бора.

Такмичење се састојало од решавања задатака за 
позиционирање контролних тачака на карти, теста 
који је обухватао области прве помоћи, планинарства 
и метеорологије и практичне примене прве помоћи 
на терену. Поред ових знања и вештина, као главне 
такмичарске дисциплине биле су дневна и ноћна трка.
Када су се сабрали сви бодови из свих дисциплина и 
за све категорије, победила је репрезентација Србије 
са освојених 4359 бодова, испред Словеније са 4101 
бодом, Македоније са 3112, Црне Горе са 1816 и Босне 
и Херцеговине са 1674 бода. Овом победом Србија је 
по други пут постала првак Балкана.

У категорији пионира Србија је заузела друго место.У 
екипи су била два члана „Челика“ - Софија Николић 
и Немања Васиљевић и члан „Торника“ Александра 
Ружић. У категорији јуниора  Србија је имала две екипе. 
Екипа у саставу Алекса Банковић из „ Победе“, Тијана 
ћировић из „Торника“ и Ђорђе Петровић из„Црног 
врха“  заузела је треће место и освојила  бронзану 
медаљу, док је екипа у саставу: Ронин Николић, Ана 
Аџић, Димитрије Аџић - чланови „Победе“ и Нађа 
Радибратовић, члан „Торника“ заузела пето место. У 
категорији сениора Србија је освојила четврто место - у 
екипи су били Дејан Николић, члан „Победе“ и чланови 
„Челика“ Саша Николић и Дејан Ранковић. У категорији 
Ветерана освојена су  прво и треће место. Победила је 
прва екипа Србије,  уједно и прва екипа „Челика“, која 
је наступала у стандардном саставу:Драган Павловић, 
Драгутин Јеремић и Небојша Миловановић. У другој 
екипи  Србије, која је освојила треће место, наступали 
су Владимир Стоиљковић, члан “Победе“, Петар 
Весовић, члан „Торника“ и Бранко Грујић, члан „Челика“. 

СРБИЈА ПРВАК БАЛКАНА У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ

ПЕЊАЊЕ У ЛЕДУ
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Одмах по проглашењу није изостало бацање увис 
селектора  Драгана Николића, који је одлично  водио 
репрезентацију. Након доделе заслужених награда и 
заједничког  фотографисања, екипа Србије се упутила 
у подножје олимпијских скакаоница да фотографијама 
овековече овај значајан резултат, скакаоницу,  на којој 
је бриљирао легендарни скакач - Финац Мати Никенен. 
Са репрезентативцима Србије били су  и туристи из 
Финске, који су обишли место  скокова Олимпијаде 1984. 
године.Са њима смо обновили успомену на летове и  
направили заједничку фотографију репрезентације. 
Нажалост, зуб времена и  некоришћење ових објеката 
остављају  траг на овим објектима.  
Чланови репрезентације су у повратку посетили  
Вишеград и  чувени Камени мост на Дрини, који је  
градио Мехмед - паша Соколовић, затим нови Андрић 
град и родну кућу Ива Андрића, нашег великог писца и 
нобеловца.

Фотографије су из колекције чланова Клуба.
У Смедереву, 14.10.2019.

  БРАНКО ГРУЈИЋ,
                       учесник на такмичењу

                                                               члан ПСК „Челик“ 
     

ПЕЊАЊЕ У ЛЕДУ
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ПЛАНИНАРИ  НОВОСАДСКОГ ПД „жЕЛЕЗНИЧАР“  
КАО ХУМАНИТАРЦИ

Активност планинарског друштва  не огледа 
се само у броју испењаних врхова и пређе-
них километара. Рад добрих, успешних 

планинарских друштава (клубова) је веома разно-
врстан. Планинарска друштва организују дружења, 
другарске вечери, развијају међу члановима осећај 
заједништва. Важна су маркирања планинарских стаза 
и путева, уређење и одржавање сопственог  дома, 
или друштвених просторија, али и пружање помоћи 
болесним члановима, или  онима који су у материјалним 
тешкоћама. Помоћ члановима развија присност и 
поверење. Планинарско друштво „Железничар“ из 
Новог Сада, поред  редовних активности, организује  
сваке среде, суботе и недеље у току целе године    
шетње   по Фрушкој гори познатим маркираним 
стазама,  често и новим и неистраженим... Већ 18 
година одржава се једна специфична планинарска 
активност „Железничара“,  дубоко људска, која ове 
године обележава пунолетство.... 
 Под будним оком и надзором организатора, а то 

је најстарији члан и некадашњи председник Јан Ото, 
који има  86 година, пре сваке Нове године скупља се 
хуманитарна помоћ у виду одеће - џемпери, кошуље, 
мајице, панталоне, јакне, ципеле... Та се помоћ, у виду 
„анонимних“ пакета, скупља у просторијама Друштва, 
већ од почетка новембра.. Сваке године један пун 
комби прикупљену робу  вози у Ветерник, приградско 
насеље Новог Сада, у Дом за  децу ометену у  развоју.. 
То им  је и новогодишња честитка и поклон за Нову  
годину  од  планинара „Железничара“.
 Знамо да је у свакој годишњој пошиљци било 
најмање 250 кг одеће и обуће . Помножимо ли са 
протеклих 18 година, добијамо импозантну цифру од  
око  5 тона  одевних предмета и обуће!   По уредно 
вођеној евиденцији  организатора Ота,  дародаваца 
је 240,  од којих се нечија имена налазе уписана 
у вишегодишњим списковима. Браво!  И они и 
организатор заслужују похвале и признања.
 То  је део планинарских активности, јер  планинар 
није  онај који воли  само планине и природу. Планинар 
воли и  људе!
     Александар  Дамјановић



26

ВУЛКАН ИЗНАД ТРЕШЊИНОГ ЦВЕТА

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛАНИНАРСКОМ ТРЧАЊУ 2019.

Ултра – маратонском трком на Столовима код 
Краљева, 6.октобра 2019. завршено је првенство 
Србије у дисциплини планинског трчања, за 

2019. годину.
Такмичење је одржано у пет кола, која су осим на 
Столовима одржана и на теренима Фрушке горе 
(4.маја), Островице у Сићевачкој клисури (14.јула), 
Северног Кучаја изнад Мајданпека (4.августа) и 
Липовца код Алексинца (1.септембра).
Генерални пласман такмичара и такмичарки:

Категорија- жене:           
1. Снежана Ђурић, ПЕК „Гора“ Крагујевац.
2. Драгана Милановић, ПАК „Мосор“ Ниш
3. Маја Милосављевић, ПК „Јастребац“ Крушевац

Категорија- мушкарци:  
1. Јурица Срејић, ПСК „Балкан“ Београд
2. Бојан Ђачић, ПСК „Балкан“ Београд
 3. Милијан Димитријевић, ПЕД „Субјел“ Косјерић

Екипни пласман:           
1. ПАК „Мосор“ Ниш
 2. ПСК „Балкан Београд
 3. ПЕК „Гора“ Крагујевац
Првенство Србије у дисциплини планинског трчања, 
које је организовао Планинарски савез Србије у 
сарадњи са клубовима-домаћинима, окупило је 163 
такмичара из 36 планинарских клубова. Признања 
најбољима у првој сезони такмичења подељена су 
на свечаности поводом „11.децембра, Светског дана 
планина“, када су се окупили најбољи такмичари 
из свих планинарских дисциплина у 2019.години. 
Свечаност је одржана у сали Општине Вождовац уз 
присуство Министра заштите животне средине Горана 
Тривана, као и представника Министарства омладине 
и спорта и Спортског савеза Србије, Председника 
општине и Спортског савеза Вождовца.
                                                                                            

Владислав Ценић
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ВЕСТИ
ПЕШАЧКИ ПУТ VIa DINaRICa  КРОЗ СРБИЈУ

У организацији Регионалне развојне агенције 
„Златибор“ и Планинарског клуба „Тара“ из Бајине 
Баште,23.новембра 2019. године организован је 

први у низу планираних консултативних састанака са 
заинтересованим странама за развој тзв. туристичког 
производа „Via Dinarica“- Србија. Овај туристички 
производ већ је трасиран и развија се на територији 
Босне и Херцеговине. Предуслов даљих активности 
на развоју трасе пута и туристичких садржаја јесте 
усаглашавање руте Via Dinarica кроз овај део Србије.
 Састанку су присуствовали планинарски клубови 
из општина кроз које пролази траса (Бајина Башта, 
Ужице, Чајетина, Прибој, Пријепоље, Ивањица). 
Састанку је присуствовао представник Планинарског 
савеза Србије у циљу усаглашавања планираних 
активности са постојећом регулативом,  која уређује 
активности у области трасирања, планирања, изградње 
и обележавања планинарских путева и стаза у  Србији. 
Поред осталих закључака договорено је да сарадњу 
планинарских клубова координира Планинарски клуб 
„Тара“, такође према ПСС и као технички партнер РРА 
„Златибор“.
 Подршку састанку пружио је НП „Тара“ у чијем 
Визиторском центру је састанак одржан.
                                                                                                       

Б.Божовић

КАМПОВИ ЗА МЛАДЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ 
СПОРТИСТЕ 2019

Кампови за младе перспективне спортисте у 
2019. години, које као и претходних година 
финансира Министарство омладине и спорта, 

одржани су и ове године у познатом планинарском и 
туристичком центру Овчар Бања.Овај центар поседује 
разноврсне природне услове за обучавање планинара 
у разноврсним планинарским дисциплинама.Ове 
године обука је извршена у дисциплинама алпинизма, 
спелеологије, планинарске оријентације и пењању у 
леду (драј тулинг). Кроз кампове су прошла 83 учесника 
у периоду 2.септембар – 3.новембар. 

САРАДЊА СПЕЛЕОЛОГА СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ

На позив Хрватског спелеолошког савеза, 
представник Комисије за спелеологију ПСС 
присуствовао је Скупу спелеолога Хрватске, 

који је одржан од 22. до 24. новембра у Пазину, 
у Истри. Том приликом остварен је контакт са 
представницима Хрватског спелеолошког савеза и 
Комисије за спелеологију Хрватског планинарског 
савеза, са којима су разматране могућности будуће 
међународне сарадње. У оквиру Скупа, на којем је 
представљено више од 30 научних радова и Извештаја 
о резултатима спелеолошких истраживања. Комисија 
за спелеологију ПСС представила се „постер – 
презентацијом“: Резултати нових истраживања 
спелеолошких објеката Старе планине, аутора 
Младена Милошевића и Немање Милосављевића.
 Поменута истраживања су плод рада више 
спелеолошких организација- чланица ПСС у протекле 
две године. У програму Скупа спелеолога одржана 
је међународна смотра  спелеолошког филма, 
затим  такмичење за избор најбоље спелеолошке 
фотографије и обилазак пећине Пискавице, најдуже 
пећине у Хрватској, настале у флишном стенском 
комплексу.
 За учеснике Скупа организован је обилазак 
„Спелеотеке“ у Карловцу, која поседује више од 4.500 
стручних наслова из области спелеологије и геологије.
 Инспиративно је било и присуство манифестацији 
„Истраживачи 21.стољећа“ на којој је више организација 
представило различите спелеолошке активности и 
занимљивости деци предшколског и школског узраста.
                                                                                               

Немања Милосављевић 
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ДАТУМ НАЗИВ АКЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР ВА

ЈАНУАР
18. јан. “Бoгојављенски успон”, Стрмостен ПСК “Ресава” Стрмостен ТА
18. јан. 20. Павласов ммеморијал, Фрушка гора ПСД “Поштар” Нови Сад ТА

Припеме репрезентације, ледопади, Словачка или Аустрија КА
ФЕБРУАР

08. феб. “Зимски рај на Рајцу”, Рајац ПСД “Победа”,Бооград РАМ

29.02-01.03. 24. Зимски успон на Трем, Сува планина ПК “Железничар” Ниш РА
30.01.-17.02. Аконкагва (6962 м), Аргетина ЕСТ Београд КВЕ

МАРТ
07. март Скупштина ПСС, Аранђеловац Секретаријат ПСС СК
14. март 1. коло лиге у пл. оријентацији, Фрушка гора ПСД Стражилово, Ср. Карловци ПО
15. март “Небеска стаза-планинарски полумаратон”, Чортановци ПК “Железничар”Инђија ПТ
21. март 1. коло Трекинг лиге Србије,Злакуса, Златибор ПК “Ера” Ужице TЛ
29. март “Велика планинска трка 2020”, Овчар и Каблар ПД Каблар, Чачак РА
29. март “Март на Моричу”, Морич ПД Морич, Власотинце ТА

АПРИЛ
04. апр. 2. коло Трекиг лиге Србије, Вршачке планине ПСД “Вршачка к.”Вршац ТЛ
04. апр. 11. Хомољски планинарски маратон ПК Вукан, Пожаревац ТA 
11. апр. 2. коло лиге у пл. оријентацији, Борски Стол ПСД “Црни Врх” ПО
7-8. апр. КСП ПСС РА
07. апр. Хомољски маратон, Хомољске планине ПК Вукан Пожаревац ТА
08. апр. Васкршњи сусрет планинара Србије ПСД Маглеш Ваљево ТА
14.. апр. Друго коло трекинг лиге, Вршачке планине ПСД Вршачка кула Вршац ТА
14-15. апр. Пролеће у парку природе, Јелашничка клисура ПД Јелашничка клисура
21-22. апр. Рогозна 2018, Рогозна 2018 ПК Берим - Зубин Поток. ТА
28. апр. Карађорђевим стопама, Радовањска брда ПК Врбица Велика Плана ТА
29. апр. Планинарски маратон на Фрушкој гори, Фрушка гора ПСД Железничар Нови Сад РА

МАЈ
06. мај Ђурђевдански поход на Жежељ и Бешњају, Жежељ и Бешњаја ПЕК Гора Крагујевац ТА
13. мај. Нарцису у походе, Столови ПСД Гвоздац Краљево РА
 мај Међународни алпинистички камп, Пакленица АО Јастребац РА
17. - 20. мај Учешће спортских пењача на такмичењу у иностранству (Пецка, БиХ) ПСК Авала Београд ПСК
19. мај Треће коло трекинг лиге, Јастребац ПСК Јастребац Крушевац ПЛ
26. - 27. мај Дани јоргована на Тупижници, Тупижница ПК Шиљак Бољевац РА
26. мај Планинска трка на Тари, Тара СК Алти Београд ПТ
26. мај 3. коло лиге у план. оријентацији ПСС. ПСК Авала, Београд ТА
26. мај Стазама Атомске бање ПК ФРА Чачак ТА

ЈУН
02.-03. јун Сусрет планинара на Копаонику, Копаоник ПСД Копаоник Београд ТА
09. јун 34. коло лиге у планин. оријентацији ПСС, Брадуљица ПД Голија, Ивањица ПО
09. јун Голијска Трансверзала, Голија ПСК Железничар Краљево РА
10.  јун 26. Царска бара, Зрењанин КП Зрењанин, Зрењанин ТА
Прва половина Алпинистички табор, Горњак АО Пожаревац ТА
Јун Здружена акција ‘’Ланиште’’, Мироч ПК АС Београд КС
16. jун Првенство Србије у план.оријентацији, Озрен КПОТ ПСС ПО
16. јун Мастер куп трекинг лиге Србије, Озрен КТЛ ПСС ТЛ
16-17. јун ДАНИ ПЛАНИНАРА, Озрен ПСК Брђанка и ПК Озрен Соко Бања РА
23. јун 9. Међународни успон на Руј, Руј ПК Руј 1706 Бабушница ТА
23. јун Планинска трка у Јелашници, Јелашница СК Трајб, Београд ПТ
28. јун Шар планина 2018, Шар Планина ПСК Успон Штрпце РА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА 
СРБИЈЕ У 2020.
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ДАТУМ НАЗИВ АКЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР ВА

ЈУЛ
08. јул Стазама Букуље и Венчаца, Букуља и Венчац ПД Букуља Аранђеловац TА
14. јул Успон на Чемерник, Чемерник СПК Власина Сурдулица РА
Јул или август Комбиновани успон у централним Алпима, Швајцарска АО Београд КА
14. јул 5. коло лиге у планинарској оријентацији ПСС, Златибор ПК Торник, Чајетина ПО
27.07-5.08. Успон на Мон Блан, Акција из календара Балканске план. уније, Алпи ПСК Победа, Београд БМУ
10.7- 3.8. Успон на Радан, Радан ПБК Змај Бојник TА
28. јул Ваљевским планинама у походе, Повлен ПК Повлен Ваљево ТА

АВГУСТ
05. авг. Планинска трка на Златибору, Златибор ПК Александар Џавовоћ, Чајетина ПТ
август Ибн Сена Пик 7134 m, Памир, Таџикистан и Киргистан ПС Војводине KВЕ
август Дамаванд 5671 m, Алборз, Иран ПСК Јастребац Крушевац KВЕ
август Елбрус 2018, Елбрус ПК Железничар 2006 Врање KВЕ
10-19. авг. Здружена акција ‘’Сува планина 2017’’, Сува планина КС, ПСК ‘’Двиг’’ ,ПК ‘’Железничар’’ Ниш КС
11-12. авг. Прв. Србије у спортском пењању на прир. стени, дисц. тежинско и брзинско КСП ПСС КСП
18. авг. Марш трагом 2. прекобројног пука, Цер ПСД Цер Шабац РА
25-26. авг. Дунавске чаролије, Фрушка гора ПК Железничар Инђија ТА
25. авг. Пето коло трекинг лиге, Чортановци ПК Железничар Инђија ТЛ
25. авг. Планинска трка на Фрушкој гори ПК Железничар Инђија ПТ
26. авг 6. коло лиге у план. оријентацији ПСС ПК Железничар Инђија ПО

СЕПТЕМБАР
1-2.. сеп. 24. Поход на Кукавицу,  Кукавица ПСК Кукавица Лесковац ТА
8-9. сеп. Гледићка трансверзала, Гледићке планине ПД Жежељ Крагујевац ТА
13-16. сеп. Здружена акција ‘’Дубашница’’, Злот, Дубашница ПСК ‘’Ресава’’ ПД ‘’Дубашница’’ КС
15-16. сеп. Учешће спортских пењача на такмичењу у иностранству, Херкулана, Румунија КСП ПСС КСП
15. сеп. Дан пешачења ПСС РА
23. - 24. сеп. 7. коло лиге у планинарској оријентацији ПСС, Чачалица ПК Вукан, Пожаревац ПО
Друга пол. Алпинистички камп, Горњак АО Пожаревац КА
 22. сеп. Планинска трка на Златибору, Златибор ПК Раднички, Београд ПТ
22. сеп. 7. Оштра чука, Озрен Девица ПД Оштра чука Сокобања ТЛ
22-23. сеп. Прв. Србије на природној стени у спортском пењању, дисциплина болдер, Вр. КСП ПСС КСП
30 сеп. 8. коло лиге у план. оријентацији ПСС, Рајац ПСК Победа, Београд ТА
29-30. сеп. Дан чистих планина, Рајац ПСК Победа Београд РА
29-30. сеп. 33. Успон на Гудурички врх, Вршачке планине ПСД Вршачка кула Вршац ТА
30 сеп. Шесто коло трекинг лиге, Рајац ПСК Победа Београд ТЛ

ОКТОБАР
5-7. окт. Балкански шампионат у план.оријентацији, БиХ КПОТ ПСС ПО
13. окт. Јастребачки марш, Јастребац ПСК Јастребац Крушевац РА
13. окт. 9. коло лиге у план. оријентацији ПСС, Пасјача ПСК Топлица, Прокупље ПО
20. окт. Седмо коло трекинг лиге, Грза ПК Јаворак Параћин ТЛ
19-21. окт. Здружена акција ‘’Церје’’, Церје, Ниш ПСК ‘’Двиг’’, ПК ‘’Железничар’’ Ниш КС
21 - 22. окт. 10.Коло лиге у план. оријентацији ПСС, Авала-ноћно ПСК Авала, Београд СП

НОВЕМБАР
04. нов. Овчар - Каблар, Овчар - Каблар ПК Железничар Београд ТА
10, - 11. нов. 12. Шаторице, Копаоник ПК Копаоник Лепосавић ТА
10, - 11. нов. Мала топличка трансверзала (Видојевица) ПСК Топлица, Прокупље ТА
Прва половина Камп за напредне алпинисте, Варасова АО Нови Сад КА
24. нов. Стазама Колубарске битке, Ваљевске планине ПСД ћира Лајковац РА

РА - републичке акције
ТА - традиционалне акције
ТЛ - трекинг лига
ПО - планинарска оријентација
СВ - служба водича
КА- алпинистичке акције
КСП- спортско пењање
КС- планинарска спелеологија
КВЕ- високогорске експедиције
ПЛ- пењање у леду
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ДАТУМ НАЗИВ АКЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР ВА

ЈАНУАР
Друга пол. Семинар о лавинама, Стара планина АО Авала и АО Јастребац KА
26. 1.- 4. 2 Обука водича друге категорије, Сопотница Служба водича РА
26-28. јан. Међународни семинар спелеологије, Владичин Хан КС, ПСК ‘’Двиг’’ Владичин Хан КС

ФЕБРУАР
16. - 19. феб. Семинар пењања у леду, Високе Tатре или Тамар АО Нови Сад КA

МАРТ
3. март Годишња Скупштина ПСС, Крагујевац ПСС РА
2-4. март Курс планинарске оријентације, Рајац КПОТ ПСС ПО
10 - 23. март Обука и полагање за звање спортски пењач, КСП ПСС КСП
16-18. март Семинар основа спасавања у спелеологији, Стрмостен, Бељаница КС, ГСС, ПСК ‘’Ресава’’ КС
30.03 - 29.04. Основни курс спелеологије, КС КС

АПРИЛ
Друга пол. Технички дани, Јелашница АС Ниш КА
13.04. – 15.04. Пријемни испит за водиче треће категорије, Регионални центри Служба водича СВ
13.04. – 15.04. Обука за ЕРА водиче, Регионални центри Служба водича СВ
13.04. – 15.04. Технички дани за планинарске водиче, Регионални центри Служба водича СВ

МАЈ
01 - 14. мај Обука и полагање за звање инструктор спортског пењања, КСП ПСС КСП
12 - 13. мај. БМУ Скупштина, Бурса, Турска Турски планинарски Савез БМУ
17. - 20. мај Семинар техника опремања спелеолошких објеката – напредни ниво, Злот, 

Дубашница
КС, ПК ‘’Дубашница’’ Злот КС

25. - 27. мај Обука водича за Виа Ферате Служба водича СВ
ЈУН

8 - 9. јун Семинар о безбедности спортског пењања и тренинга у природи КСП ПСС КСП
Основна обука из спортског пењања КСП ПСС КСП

ЈУЛ
27.7 –5. 8. Обука водича треће категорије и ЕРА водича, Сопотница Служба водича СВ

СЕПТЕМБАР
12 - 25. септ. Обука и полагање за звање опремалац смерова у природи КСП ПСС КСП
20. – 23. септ. Обука водича за кретање по ледницима, Пастерце, Аустрија Служба водича СВ

ОКТОБАР
05 - 07. 
октобар

Камп младих спелеолога, Овчарско Кабларска клисура КС КС

Прва половина Стручно усавршавање алпиниста, Борски стол АО Авала КА
Камп за младе перспективне спортисте планинарске оријентације, Овчарско-
кабларска клисура

КПО ПСС ПО

Организовање и извођење обуке планинара – маркираната за планирање, 
пројектовање, обележавање (маркирање) и одржавање планинарских и 
пешачких путева, Рајац

Комисија за планинарске терене

НОВЕМБАР
05 - 07. 
октобар

Семинар за организаторе такмичења и постављаче стаза КПО ПСС ПО

Друга 
половина 

Семинар за инструкторе и демонстраторе, Овчарско-кабларска клисура АО Шабац КА

ДЕЦЕМБАР
08. децембар Збор Службе, Београд Служба водича СВ

РАД  ОРГАНА  САВЕЗА И
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 

ЧЛАНОВА ПСС У 2020.
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На основу члана 3. став 1. Издавачких правила, Издавачки савет Планинарског савеза Србије расписује

К О Н К У Р С
за необјављена дела планинарске литературе, чије издавање, због значаја теме, вредности текста користи планинарству, 
приступачног изражавања, документарности и занимљивости, Управни одбор Планинарског савеза Србије може да помогне 
учешћем у делу трошкова припреме, издавања, штампања и пласмана.
На Конкурсу могу учествовати чланови и планинарске организације са радовима из области планинарства, односно посебних 
грана, струка и дисциплина значајних за планинарство, као што су:

 – Планинарски водичи за поједина подручја, планине, врхове, стене и сл;
 – Монографије и фотомонографије о појединим планинама, њиховим деловима и објектима на њима;
 – Пригодне монографије поводом годишњице планинарских друштава, за 50 или више година рада;
 – Планинарске карте, збирке скица пењачких смерова и спелеолошких објеката и сл;
 – Стручни приручници за разне видове пењања и кретања у планинама, омогућавања боравка у њима, спасавања и 

помоћи у планинама;
 – Радови из стручних области који се односе кретање у планинама, примењиви у планинарству (као што су геологија, 

спелеологија, метеорологија, картографија, ботаника, спортска медицина и сл.);
 – Радови теоријског значаја о идејним , филозофским, естетским, социјалним, педагошким и другим питањима 

планинарства;
 – Путописи са планинарским садржајем;
 – Радови о српској планинарској прошлости;

Конкурс је отворен  до 29. фебруара 2020. године. Издавачки савет ће предлоге о учешћу Савеза у финансирању прихваћених 
радова доставити Управном одбору до 30. априла 2020.године.
Радове достављати у два штампана примерка, са фотографијама у PDF формату и са именима аутора фотографије на адресу:
 ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
 -Издавачки савет -
 Андрићев венац 2, 11000 Београд
Потребно је приложити доказ о чланству у планинарској организацији. Обавеза учесника Конкурса, чији рад буде прихваћен, је да 
Планинарском савезу Србије достави 5% укупног тиража издања, као и да на корицама буде знак Савеза и напомена да је дело 
издато уз финансијску подршку Планинарског савеза Србије.

Издавачки савет ПСС

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: 
325-9500600031176-30
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