
    

Позивамо Вас испред ПД Бељаница из Свилајнца да , 

у недељу, 18.4.2021.године учествујете у дружењу планинара и љубитеља природе обиласком лепота 

Бељанице кретањем по стазама по жељи учесника а водиче ће обезбедити домаћини. 

Планинарство је започето у Свилајнцу још давне 1875.године када и Свилајначка гимназија одакле су и 

потекли први планинари на челу са апотекаром Јулијем Драшкоцијем. Ту традицију настављамо и 

наставићемо и у наредном периоду уз обавезу да чувамо и посећујемо што више природне одлике наше лепе 

Бељанице и планине Србије и региона. Као што многи љубитељи планинарства знају, сваке године долази 

доста планинара из целе Србије и региона на нашу пролећну акцију на Бељаници, а рецимо 2018.године је 

било и преко 800 учесника на нашој акцији са преко 40 планинарских и спортских друштава. ПД Бељаница је 

поносна на своју традиционалну акцију на Бељаници и циљ свих нас је даљи напредак и још већа бројност 

како млађе тако и свих осталих популација где се у претходном периоду и види већа бројност код нас у 

Свилајнцу и у остатку Србије у кретању и истраживању планина. 

Како до нас 18.априла.2021.године? 

Из правца Београда путем: Београд- Марковац (искључење са аутопута)- Свилајнац- село Јасеново- село 

Медвеђа- Деспотовац- село Двориште- село Стењевац- Водна (рударска јама)- село Стрмостен- 

,,Планинарска кућа Суваја“ (удаљена 5км од села Стрмостена главним путем). Потребно време доласка у 

једном правцу је 2часа и 30минута. 

Из правца Ниша путем: Ниш - Лапово(искључење са аутопута) – Свилајнац - село Јасеново - село Медвеђа – 

Деспотовац - село Двориште - село Стењевац - Водна (рударска јама) - село Стрмостен - ,,Планинарска кућа 

Суваја“ (удаљена 5км од села Стрмостена главним путем). Потребно време доласка у једном правцу је 2 часа 

и 15минута. 

Из правца Зајечара путем: Зајечар – Бољевац - Параћин (укључење на аутопут) - Лапово (искључење са 

аутопута) – Свилајнац - село Јасеново - село Медвеђа – Деспотовац - село Двориште - село Стењевац - 

Водна (рударска јама) - село Стрмостен - Планинарска кућа ,,Суваја“ (удаљена 5км од села Стрмостена 

главним путем). Потребно време доласка у једном правцу је 2 часа и 15минута. 

Из правца Бора путем: Бор – Бољевац - Параћин (укључење на аутопут) - Ћуприја (искључење са аутопута) – 

Ресавица - село Двориште - село Стењевац - Водна (рударска јама) - село Стрмостен - Планинарска кућа 

,,Суваја“ (удаљена 5км од села Стрмостена главним путем). Потребно време доласка у једном правцу је 2 

часа и 30минута. 

 



Из правца Ваљева путем: Ваљево – Лазаревац – Аранђеловац – Топола - Рача Крагујевачка – Марковац – 

Свилајнац - село Јасеново - село Медвеђа – Деспотовац - село Двориште - село Стењевац - Водна (рударска 
јама) - село Стрмостен - Планинарска кућа ,,Суваја“ (удаљена 5км од села Стрмостена главним путем). 
Потребно време доласка у једном правцу 3часа и 30минута.  
 

Из правца Чачка путем: Чачак - Кнић- Крагујевац - Баточина (укључење на аутопут) - Лапово (искључење са 

аутопута) – Свилајнац - село Јасеново - село Медвеђа – Деспотовац - село Двориште - село Стењевац - 
Водна (рударска јама) - село Стрмостен - Планинарска кућа ,,Суваја“ (удаљена 5км од села Стрмостена 
главним путем). Потребно време доласка у једном правцу  3часа.  
 

Скуп планинара и пријаве учесника у планинарској кући ,,Суваја“ до 9 часова. Након пријаве домаћини ће 
преусмерити планинаре у ком правцу ће се даље кретати ка врху Бељаница а планинарски водич испред 
друштва ће кренути на стазу у 9ч и 30минута. 
 

Обавезе водича група: 

- Водичи су у обавези да пре почетка акције пријаве своју групу попуњавањем обрасца 1 КПП (добијено у емаил-у 

заједно са позивним писмом) и најаве број планинара који иду на врх Бељанице 

- Водичи својих група су дужни да воде рачуна о планинарима које су повели. Свако ко иде испред домаћина 

водича планираног за одређену стазу, планирани локални водич у таквој ситуацији више не одговара за његове 

последице;  

- Водичи би требали да упознају планинаре са тежином стазе; 

- Водичи су у обавези да упознају планинаре о потребним намирницама и количини воде коју треба понети; 

- Водичи су у обавези да своје планинаре обавесте око одевања и обувања на самој акцији; 

- Водичи су у обавези да обавесте своје планинаре да смеће које им не треба ставе у сопствени ранац и правилно 

га одложе при повратку у планинарску кућу у видно назначене канте или кесе за смеће. 
 

Планиране су три стазе: 

 

Прва (1) - одлазак на врх Бељанице 1339мнв - средње тешка (18км) 

Друга (2) - одлазак на видиковац кањона Ресаве и повратак ка водопаду Лисине- лака стаза (8км) 

Трећа (3) - одлазак преко превоја Бабине главе до Ресавске пећине и назад – средње тешка (8км) 

 

На стазама нема извора пијаће воде.  
 

Сатница плана и програма активности: 

 

8-9 часова - пријаве учесника 

9ч и 30 минута - Свечано отварање акције и поздравна реч председника ПД Бељаница 

10 часова - полазак групе која иде на врх Бељанице 

10ч и 15 минута - полазак групе која иде на видиковац кањона реке Ресаве и обилазак водопада 

Лисине 

10ч 30 минута - полазак групе која иде до Ресавске пећине преко превоја Бабина глава. 

13ч30 минута - оријентационо планиран повратак у планинарски дом групе са стаза 2 и 3 (краћих 

стаза), 

16 часова – планиран долазак са врха Бељанице 

 

 

 



За више информација око саме планиране планинарске активности и пријаве учесника можете се 

обратити до 14.4.2021.године на бројеве телефона испод свим данима од 10 – 20 часова. 

 

др Србијанка Ђорђевић (председник друштва) 0638260571 

Милан Стојановић- Чарли (потпредседник друштва)  0638723795                                                                                                                       

Никола Милорадовић (планинар приправник) 0612726958 

Александар Васић (планински водич треће категорије) 0628293557                                                                                                                 

Јадранка Васић (економиста и планинарка друштва и координатор коришћења планинарске куће Суваја)  

0638155897 

 

Све активности ПД Бељаница из Свилајнца можете наћи на фацебоок страници  ,,ПД Бељаница Свилајнац-акције“ и 

инстаграм налогу pd__beljanica__svilajnac . Групе су отворене за све пријатеље љубитеље и уживаоце природе.  
 

Учесници на акцији учествују на сопствену одговорност, сходно својим здравственим и 
физичким способностима. Обавезна је одговарајућа обућа, одећа, опрема и заштита од 
падавина, сунца и хладноће, све у зависности од временских прилика на стази.  
Акција се одржава у складу са одлукама Кризног штаба Републике Србије за сузбијање 
актуелног вируса COVID-19. 
 
 
ДОБРО НАМ ДОШЛИ НА НАШУ И ВАШУ ЛЕПОТИЦУ БЕЉАНИЦУ!!  
 
И ШТО ЈЕ ЈАКО БИТНО: 
 
ЧУВАЈМО ПРИРОДУ И ОСТАВИМО ЈЕ ОНАКВУ КАКВУ СМО ЈЕ И ЗАТЕКЛИ ЈЕР МИ СМО ТИ КОЈИ ЈЕ 
НАЖАЛОСТ ПРЉАМО А МИ СМО ТИ КОЈИ ЈЕ МОРАМО ЗАЈЕДНО И ОЧИСТИТИ И СУГЕРИСАТИ 
СВОЈИМ ПРИЈАТЕЉИМА ДА ТО НЕ РАДЕ АКО ТО ИМАЈУ НА УМУ!!! 
 
ВИДИМО СЕ НА ПРОЦВЕТАЛОЈ БЕЉАНИЦИ УСКОРО. ВЕДРО!!! 
 
 

                                                                                                                                  Др Србијанка Ђорђевић 
                                                                                                        Председник ПД Бељаница Свилајнац 


