
       

                                                                                          

 

 

 

 

                                 
 

ПОЗИВНО  ПИСМО 

 

Поштовани планинарски пријатељи, 

 

Планинарски клуб „Руј 1706“ Бабушница и Туристичка организација општине Бабушница, уз 

подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и Планинарског савеза Србије, 

позивају вас на 

 

         Традиционалну акцију Планинарског савеза Србије: 

 

„12. ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕЂУНАРОДНИ УСПОН НА РУЈ“ 

(врхови Ракитски камен 1456 м и Руј 1706 м) 

 

19. јун 2021. године (субота) 

                    

 Планинарски клуб „Руј 1706“ Бабушница и Туристичка организација општине Бабушница, 

организују дванаести традиционални међународни успон на планину Руј, традиционалну акцију 

Планинарског савеза Србије. 

 

Слоган овогодишње манифестације је „РУЈ -  МАГИЈА ПРИРОДЕ“. 

 

Традиција која је започела 2010.године, сваког трећег викенда у јуну месецу из године у годину 

окупља све више планинара из Србије и Бугарске на овој планинској лепотици. 

 

Планина Руј простире се на граници Србије и Бугарске, између села Ракита у Србији и села 

Ездимирци у Бугарској. Највиши истоимени врх висок је 1706 метара, а истиче се и оштри Ракитски 

камен или Ветрен са 1456 м. Планина је углавном шумовита, док су највиши делови огољени 

пашњаци и одлични видиковци. У недрима Руја налазе се и најужи кањон у Србији – кањон Звоначке 

реке код Звоначке Бање, широк само метар и по, и у свету чувено Трнско ждрело, кањон реке Јерме у 

Бугарској. 

 

Негде на почетку и завршетку предвиђене кружне стазе успона на Руј, у селу Ракита, давне 1929. 

године снимљен је први дугометражни играни филм у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца – 

„Рударева срећа“. Предстојећи успон биће и својеврсно путовање кроз историју, подсећање на дане 

када је овај кутак југоисточне Србије био рударски центар, а учесници ће имати прилику да се 

упознају и са културом, обичајима и производима здраве хране овог краја. 

 

Стаза за планинаре из Србије почиње у селу Звонце (680 мнв), затим се одлази у оближње село 

Ракита (780 мнв), где ће се обавити свечано отварање акције. Од Раките, врши се успон на нешто 

оштрији врх Ракитски камен или Ветрен (1456 м), на српско-бугарској граници. Даље се ка врху Руј 

иде некадашњим граничним патролним путем, а на планински првенац истовремено излазе 

планинари из Србије и Бугарске, свако са своје стране, и друже се на врху Руј. 

 

Силазак са Руја и повратак у село Ракита одвија се преко села Вучи Дел (1200 мнв). 

 

Укупна дужина ове стазе је 24 км, са висинском разликом од 1026 м при успону и исто толико при 

силаску, с тим да ће бити, на захтев и по пријави учесника, формирана и група која ће се пењати само 

до Ракитског камена, што је половина предвиђене дужине стазе, а онда се вратити у село Ракита. 

Стаза је обележена исцртаним планинарским ознакама у облику кругова и стрелица, а додатно је 

означена дрвеним стубовима црвено-беле боје, дрвеним путоказима и инфромационим таблама. 



 

 

ПРОГРАМ АКЦИЈЕ: 

 Петак 18.06.2021. године 

 

За учеснике који долазе на два и више дана: прихват и смешта уечсника у објектима за ноћење: 1) у 

дому ученика у селу  Стрелац (у близини пута Бабушница – Звоначка Бања, 15 км Капацитет дома је 

20 лежајева са постељином, а има места и за 30 учесника који могу спавати у врећама за спавање са 

подметачима.  

2) у  домаћој радиности у селима Ракита, Звонце, Пресека, Стрелац и у граду Бабушница.У дому 

ученика средње школе у Бабушници. 

Ноћење у дому ученика и ноћење у домаћој радиности стаје 500 динара по особи за једну ноћ, 

уколико се ноћи у лежајевима са постељином, а 300 динара по особи за једну ноћ уколико се ноћи уз 

коришћење вреће за спавање и подметача. 

За смештај је обавезна најава организаторима најкасније до 17.06.2021. године.  

 

Субота 19.06.2021. године 

 

8:15 – окупљање у селу Звонце код раскрснице за Ракиту, полазак асфалтним путем за Ракиту (3 км). 

До Звонца се може доћи на два начина: 1) са пута Ниш - Софија (или Софија - Ниш) – СТАРА 

ДЕОНИЦА ПИРОТ - ДИМИТРОВГРАД (ИЛИ ДИМИТРОВГРАД – ПИРОТ) скренути за село 

Суково (11 км од Пирота ка Димитровграду и 16 км од Димитровграда ка Пироту) и кроз кањон 

Јерме ићи ка Звоначкој Бањи, уз НАПОМЕНУ ДА ОВИМ ПУТЕМ НЕ МОГУ ПРОЋИ 

ВИСОКОПОДНИ АУТОБУСИ, ЗБОГ НЕДОВОЉНЕ ВИСИНЕ И ШИРИНЕ ТУНЕЛА; 2) преко 

Бабушнице, регионалним путем за Звоначку Бању; 

 

9:00 - долазак у Ракиту (700 м), припрема за успон, отварање акције. 

  

9:15 - полазак на стазу. Водиче на стази обезбеђују организатори. Акцију и стазу ће обезбеђивати и 

припадници Горске службе спасавања Србије. Неколико краћих одмора и један дужи код појате. 

 

11:00-11:30 - излазак на врх Ракитски камен (1456 м). Задржавање на врху највише 15 минута. 

  

11:45 - полазак са Ракитског камена ка Рују (гранични пут). Истовремено, планинари који су се 

одлучили за успон само до Ракитског камена, са водичима се враћају истом стазом назад у Ракиту, 

где ће сачекати повратак групе која одлази на врх Руј и почетак забавног програма и дељења оброка. 

  

13:30-14:00 - излазак на врх Руј (1706 м), заједно са планинарима из Бугарске. Задржавање на врху до 

1 сата, ручак, дружење са бугарским планинарима, одмор. 

  

15:00 - почетак силаска са Руја ка Вучи делу. Ка селу идемо краћим путем и пролазимо крај баба 

Цветине куће и чесме. Од Вучи Дела до Раките спуштамо се широким шумским путем (5 км) 

17:30-18:00 - долазак у Ракиту.  

 

Пре одласка из Раките, представници планинарских клубова и друштава – учесника акције, преузеће 

признања и захвалнице. 

  

19:00 - полазак из Раките ка Звонцу 

  

20:00 - долазак у Звонце, завршетак акције и растанак планинара 

 

Учесници акције су у обавези да се придржавају свих мера против 
спречавања ширења вируса COVID19 прописаних од стране надлежних 
органа које су организатор и Планинарски савез Србије у обавези да 
спроведу. 
 

 



 

 

НАПОМЕНА: 

 

 1) Организатори обезбеђују водиче на стази. На стази је неопходно придржавати се упутстава, 

водича као и одредаба „Правилника о безбедности и одговорности у извођењу планинарских 

активности“. Учесници акције учествују на акцији на сопствену одговорност. Сви учесници морају 

имати одговарајућу обућу и одећу и опрему за кретање у летњим условима, и осредњу физичку 

спрему.  Сви учесници су дужни да се придржавају прописаних мера заштите од ковида 19. 

 

Воде има у селу Ракита, на извору испод врха Руј и у селу Вучи Дел. Препоручујемо да сваки 

учесник са собом носи 2 литра воде, као и сендвиче, слаткише. 

 

2) Потребно је да вође из планинарских клубова и друштава, у селу Ракита, или путем електронске 

поште, предају организаторима списак учесника на обарасцу br.1 КПП  Планинарског савеза Србије. 

Ово је потребно због евиденције пограничне полиције и обавеза према Планинарском савезу Србије, 

као и због доделе признања за најбројнији клуб, најмлађег учесника и најискуснијег учесника акције. 

 

3) Организатор задржава право да у случају пооштравања мера у борби са ковидом 19 откаже акцију, 

измени план акције, одустане од неких планираних активности. 

 

      Особе за контакт: 

 

- Дражен Кордић, председник ПК „Руј 1706“ Бабушница, телефон:+381637211-210, адреса 

електронске поште: pkruj1706@gmail.com 

- Милан Станковић, директор Туристичке организација општине Бабушница, телефон: 

+381631129-709, адреса електронске поште: toopstinebabusnica@gmail.com 

- Марко Љубов ПК ,,Руј 1706“ Бабушница, 064 3196-282, ljubovmarko88@gmail.com 

- Саша Аранђеловић, ПК „Руј 1706“ Бабушница: 063/88-24-207, abs12@yandex.ru. 

 

Званичан сајт општине Бабушница: www.babusnica.rs 

 

Адреса електронске поште Планинарског клуба „Руј 1706“: pkruj1706@gmail.com 

 

Адреса електронске поште Туристичке организације општине Бабушница: 

toopstinebabusnica@gmail.com 

 

Фејсбук страница акције је под називом: Tradicionalni međunarodni uspon na Ruj 

 

 

Срдачан планинарски поздрав,  

 

 

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „РУЈ 1706“ БАБУШНИЦА          

                                                                                                          

      П Р Е Д С Е Д Н И К                                                                                               

         Дражен Кордић                                                                              
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