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Ne postoje te reĉi i 
fotografije koje bi u 
potpunosti doĉarali i preneli 
utiske sa ovog oktobarskog 
vikenda na Prokletijama i 
uspona na Maja Harapit. 
No, ipak, pokušaću da vam 
prenesem deo onoga što 
smo videli i doţiveli. 
Krećemo u ĉetvrtak uveĉe i 
da put ne proĊe bez pehova 
potrudile su se Ţeleznice 
Srbije. Kvar na lokomotivi 
teretnog voza izmeĊu 

stanica Kisaĉ i Novi Sad uzrokovalo je da voz 
kojim sam krenuo u Novi Sad stane u Kisaĉu na 
maaaaalo duţu pauzu da bi se teretnjak uklonio 
sa koloseka. Sreća, drugari su već bili spremni, 
pa su oni došli po mene u Kisaĉ i tako krenusmo. 
Ispostavilo se na kraju da je to bio jedini peh 
celog vikenda, a sve ostalo je išlo i više nego 
lepo. Stiţemo ujutro u Plav, ĉekamo da nam u 
stanici graniĉne policije izdaju dozvolu za 
prelazak u Albaniju i nastavljamo put ka Vusanju. 
Posle Vusanja nam se ukazuje naš cilj za ovaj 
vikend, Maja Harapit, koji se izdiţe negde na 
kraju, dokle se god pruţa pogled, a mi ulazimo 
kolima što dublje u dolinu Ropojane. Onoliko 
koliko nam je maka-damski put dozvolio, a sve u 
cilju da stvari što kraće vuĉemo na leĊima. 
Ostavljamo auto i krećemo. 
Nakon 2 km stiţemo do Ropojanskog jezera, koje 
je, na moje iznenaĊenje, sada 
pretvoreno u, slobodno se moţe 
reći, baru. Jezero koje je pre nešto 
manje od dva meseca bilo ogromno i 
u kojem smo se kupali sada izgleda 
jako tuţno. Nastavljamo da pratimo 
markaciju i nakon još jednog 
kilometra hoda ulazimo na teritoriju 
Albanije pored graniĉnog kamena 
B16. Konaĉno i sunĉevi zraci dopiru 
do nas i pravimo kraću pauzu za 
doruĉak ili kako bi Hobiti rekli za 
drugi doruĉak. Predstoji nam strm 
uspon šumskom stazom kojim 
dobijamo oko 250 metara visine i 
izlazak iz doline Ropojane i ulazak u 
Fuše e Runices. Naredna dva 
kilometra staza lagano dobija na 
visini, a mi se krećemo predivnim 
prostranstvom i uţivamo u 

oktobarskom suncu. Ĉuje se sve jaĉe i ţubor reke 
Runice. Prilazimo joj i osveţavamo se, dok pored 
nas stoje ostaci jednog od mnogobrojnih bunkera 
koji se nalaze po celim Prokletijama uz granicu 
Albanije sa bivšom SFRJ. Još samo nekoliko 
desetina metara, malo jaĉi uspon i tu na ovom 
prevoju dolazimo do napuštene albanske karaule. 
Podignuta na strateški idealnom mestu, 
zaklonjena od pogleda iz pravca Crne Gore, a 
opet ĉim se pomerite koji metar imate odliĉan 
pregled i predivan pogled na deo doline koji se 
pruţa ka severu. Konaĉno, nakon 8 km nošenja 
na leĊima, skidamo ranĉeve i moţemo da 
odahnemo. Nalazimo parĉe lepe zelene trave i 
razgrćemo prokletijsko kamenje da napravimo 
dovoljno mesta za naša dva šatora. 
Nakon što smo podigli šatore i ruĉali, iako je već 
bilo oko 15 ĉasova, krećemo ka Harapitu. Nada 
odluĉuje da ostane u kampu pošto joj je 
izvlaĉenje stvari do kampa bilo dovoljno za taj 
dan. Krećemo se polako prateći malo markaciju 
ka Qafa Pejes, a malo jedan od trekova koje sam 
imao. Posle nekih sat vremena i Milan odluĉuje 
da mu je dosta za danas jer treba saĉuvati snagu 
i kolena i za ostatak vikenda. Ţeljka i ja 
nastavljamo, ali oko pola 5 popodne, videvši da 
imamo još dosta da penjemo, a da je mrak sve 
bliţi i nas dvoje odluĉujemo da se bezbedno 
vratimo u kamp i da sutra svo ĉetvoro krenemo 
ponovo, polako, bez ţurbe i da uţivamo ceo dan 
u usponu na Harapit. Nešto drugaĉijom stazom 
se spuštamo do kampa. Usput uţivamo u 

Tekst i ilustracije: 
ISIDOR MAC, 

Subotica 
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pogledu na vrhove koji imaju jarku crvenu boju 
zalazećeg sunca. U kamp stiţemo u sam sumrak, 
taman tako da nam lampe nisu bile 
potrebne.Veĉe u kampu protiĉe mirno i tiho. Veĉe 
je prelepo, bez vetra i ne toliko hladno za 
oktobarsku noć na skoro 1700 metara nadmorske 
visine. Dok spremamo veĉeru pored šatora i 
vreme provodimo u razgovoru i uz hladno pivo, 
pogled nam odvlaĉi Harapit. Naime, mesec je pun 
i na takvom mestu da obasjava ceo Harapit kao, 
pa skoro se moţe reći, kao u sred bela dana. 
Prizor je fantastiĉan i jako mi je ţao što nijedan 
od naših fotoaparata to ne moţe da doĉara. 
Premoreni od noćne voţnje i celodnevnog 
pešaĉenja, uskoro odlazimo na spavanje. 
Subota je jutro. Ne ţurimo i ustajemo tek po 
svanuću. Na šatorima se kondenz pretvorio u 
tanak sloj leda, a voda u jezeru ispod karaule 
poĉela da se ledi pri obali. Ipak, i pored toga, dan 
obećava, vrhovi su osunĉani, Harapit koji 
dominira izgleda predivno i mami nas, a mi 
nestrpljivo ĉekamo da se sunce podigne dovoljno 
visoko da i nas obasja i ugreje. Ne doruĉkujemo 
već samo pakujemo ranĉeve za uspon i krećemo. 
Po dolasku na prvu livadu na kojoj se sunce već 
pojavilo pravimo i pauzu za doruĉak. Iako smo 
prvobitno ţeleli da popnemo vrh najbezbednijom 
stazom, kako smo se bliţili podnoţju nekako nas 
je vrh sve više izazivao u malo avanture. Pošto 
sam imao trek Neše Radiĉevića (ovom prilikom 
mu se mnogo zahvaljujem) i znajući da njegovi 
trekovi po Prokletijama uvek dovode do stvaranja 

solidne koliĉine adrenalina odluĉujemo se za 
njega. Ono što mi se svidelo kod uspona na 
Harapit je što ne morate da se drţite strikno staze 
i tako smo nas ĉetvoro, pa moţe se reći, išli 
svako svojom stazom. Skaĉući sa kamena na 
kamen, sa stene na stenu, preskaĉući pukotine... 
Na duţini od svega 3,5 km dobija se preko 800 
metara visine. Nešin trek opravdava oĉekivanja i 
dolazimo do deonice koja ima nagib preko 70%. 
Srećom, postoje lepi hvatovi i mesta za oslonac, 
pa nema bojazni, ali ipak je prisutan maksimalan 
oprez i paţnja. Stena kombinovana sa travom 
dodatno oteţava uspon, a na našu sreću sve je 
suvo i mi bezbedno prolazimo i ovaj deo. Otvara 
nam se pogled na dolinu Thet, a nama je ostalo 
još svega stotinjak metara uspona da stignemo 
na toliko ţeljeni vrh. Došavši ispod samog vrha, 
na 2200 mnv, Ţeljka i ja odluĉujemo da 
saĉekamo i Milana i Nadu i da tako svi zajedno 
izaĊemo gore. I eto, uspeli smo, savladali smo i 
Maja Harapit i njegovih 2218 metara visine. 
Nakon neizostavnog fotografisanja na vrhu sledi 
zasluţeno opuštanje. Nazdravljamo sa Birra 
Moretti, italijanskim pivom koje je Milan doneo 
specijalno za ovu priliku iz Italije u kojoj je bio 
nekoliko dana pre našeg putovanja. Po vedrom i 
sunĉanom danu pogled se pruţa na sve strane i 
tako na istoku uţivamo u vrhovima Maja Bojs, 
Maja Kolajet, Maja Malisores, Maja Jezerce, Maja 
Popluks i Maja Aljis. Na jug se pruţa dolina Thet, 
a njenu zapadnu stranu ĉine vrhovi iz grupe 
Radohines. Ka zapadu se vide Maja Reskulit i 

Maja Stogut, a na severu 
Maja Snikut, Maja 
Prozmit i ceo venac sve 
do Karanfila. Na 
severoistoku se nalazi 
koji metar niţi vrh koji 
zaklanja pogled na Fuše 
e Runices. Odlazimo i do 
njega, nas troje dok 
Nada upija sunĉeve 
zrake i odmara. Sa ovog 
vrha se lepo vidi cela 
dolina Fuše e Runices i 
dalje ka Ropojani, a 
pogled se završava sve 
tamo negde kod Vusanja 
i planine Bor koja se 
nalazi neposredno iznad 
ovog mestašceta. 
Vraćamo se i 
pridruţujemo Nadi u 
odmaranju. Zahvaljujući 
ne tako velikoj 
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udaljenosti od kampa mogli smo sebi da priuštimo 
ĉak oko sat i po vremena boravka na ovom 
predivnom mestu. 
Naravno da ne bi bilo zanimljivo da smo se 
spustili istom stazom kojom smo i popeli vrh. 
Tako, traţeći neki novi naĉin da se spustimo u 
podnoţje, nailazimo na još jedan detalj, ne baš 
vertikalu, ali ne ni puno blaţe od toga. Smireno i 
polako, bez ţurbe i panike, ali i uz ogroman nalet 
adrenalina prolazimo i ovaj detalj. Ukljuĉujemo se 
na stazu koja vodi ka Qafa Pejes. Staza nije 
markirana klasiĉno, ali su snalaţljivi planinari 
slagali male gomilice kamenja koje sluţe kao 
orijentir i zamenjuju farbanu markaciju. Staza nije 
ništa manje zanimljiva nego ona kojom smo peli 
vrh i polako, kako se spuštamo, stene zamenjuje 
travnata površina. Pri dolasku na prevoj još 
jednom bacamo pogled ka dolini Thet i polako se 
spuštamo ka jezeru Pejes gde se ukljuĉujemo na 
markiranu stazu koja vodi iz doline sve do 
Vusanja. Negde sam proĉitao da je nekada davno 
tuda išao karavanski put koji je povezivao 
Skadarsko jezero sa delovima sadašnje Crne 
Gore oko Plava i dalje na sever. Od jezera je 
potrebno savladati nekih stotinjak metara uspona 
i nakon toga još oko kilometar hoda i eto nas u 
kampu. Iza nas je još savladan još jedan 
prokletijski vrh, po meni, moţda i najzanimljiviji do 
sada. Moţda zbog samog vrha, a moţda zato što 
su se sve kockice tako poklopile da mi, ne samo 
uspon, nego ceo ovaj vikend bude fantastiĉan. 
Veĉe je bilo hladnije nego prethodno, ali ne zbog 
temperature, nego zbog vetra koji je duvao. Nije 
on bio nešto preterano jak, ali na mestu na kojem 
smo bili uzevši u obzir visinu i godišnje doba nije 
bilo prijatno boraviti napolju. Zavukli smo se u 
Nadin šator, veĉerali i prepriĉavali utiske sa 
uspona. Ni ovaj put nismo dugo ostali 
budni, dok se kao i prethodnu noć, 
mesecom obasjan Harapit, uzdizao 
iznad naših šatora. 
Nedeljno jutro je nešto toplije, bar 
prividno. Jeste da nema leda na 
šatorima i dole na jezeru, ali vetar ipak 
ĉini da sve to deluje dosta hladnije. 
Narednih pola sata do sat provodimo u 
rušenju šatora i pakovanju i nakon toga 
polako napuštamo ovo predivno mesto 
i krećemo ka Ropojani. Da bi i dalje što 
manje prolazili istim stazama u 
povratku se odluĉujemo za stazu koja 
vodi ka dolini jezera. Ona za razliku od 
staze kojom smo došli i koja se prostire 
kroz najniţe delove doline, ide 
izohipsom. Tu negde, na nepunih 

kilometar od kada smo krenuli nailazimo na grupu 
planinara iz Plava koji su odluĉili da iskoriste lepo 
vreme i popnu Maja Kolajet. To su prvi i poslednji 
ljudi koje smo sreli na planini za ova tri dana. Mi 
na ovoj stazi gore, a oni na onoj dole. Uz malo 
dovikivanja poţelesmo sreću jedni drugima i 
nastavili put svako na svoju stranu. Staza se 
odvaja ka prevoju ispod Maja Bojs, a mi se 
spuštamo u dolinu i izlazimo iz Fuše e Runices i 
spuštamo se ka granici. Spust kroz šumu dugo 
traje, toliko dugo da se pitamo kako smo i uspeli 
da ovaj deo staze savladamo relativno laku u 
odlasku. Kratka pauza da se grupišemo i nešto 
pojedemo, tek toliko da se izdrţi do Gusinja. 
Sunce je još nisko, tako da smo mi i dalje u 
mrazom okovanoj dolini što nas malo i ubrzava 
da što pre doĊemo na neko toplije mesto. 
Napuštamo teritoriju Albanije i polako se isušenim 
dnom Ropojanskog jezera krećemo ka mestu gde 
smo ostavili auto. Uz usputno zbijanje šala da li 
ćemo zateći auto tamo gde smo ga ostavili i sa 
sva ĉetiri toĉka i akumulatorom nastavljamo put. 
Na izlasku na prevoj iznad jezera zatiĉemo mali 
kamionĉić kojim su planinari iz Plava došli. 
Simpatiĉno i praktiĉno vozilo za ovakvu vrstu 
terena. Auto nas ĉeka onako kako smo ga i 
ostavili i posle prepakivanja i krećemo kući. Pošto 
smo Savino oko obišli u odlasku, sada se 
zadrţavamo kratko na ponoru Grlje. Svraćamo u 
Gusinje na izvanredne pite. Malo sirnica, pa malo 
sa mesom, pa opet sirnica i onda na sve to još i 
baklava i spremni smo za put. 
Harapit mi je bio jedna od većih ţelja na 
Prokletijama. Koliko sam ĉuo od Milana i njegova. 
Imao sam sreće da nam je bukvalno sve išlo na 
ruku ceo vikend i da će mi sigurno još dugo ovo 
biti moţda i najomiljeniji prokletijski vikend. 
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Првенство Војводине у 

појединачном оријенти-

рингу у класама: кратке 

(спринт), средње (мидл) 

и дуге (класик) одржане 

су 31. 08. и 01. 09 на 

теренима Чортановачке 

шуме и Главице. У 

субо-ту 31. августа 

одржане су две трке са 

почетком у 10:00 и 

16:00. У оквиру велике 

планинарске 

манифестације „Дунав-

ске чаролије“, појединачно првенство 

Покрајине у класи кратких стаза (спринт) дало 

је, поред трекинг лиге, једну снажну спортску 

динамичност кроз присуство преко 130 

оријентираца. Терени Чортановачке шуме, на 

којима се годинама, у оквиру „Чаролија“, на 

различитим картама, како по квалитету 

израде, постављачима стаза, размери, типу 

такмичења, мењала,  коначно су добили 

изглед и садржину карте идеалну за класу 

такмичења какав је спринт оријентиринг. 

Организатор целокупног првенства је био АОК 

„Нови Сад“, коме је организација ових трка 

била на један начин и генерална проба пред 

одржвање Првенства Југоисточне Европе 2014 

на теренима Фрушке горе чији су они 

домаћини. 

Прва етапа је била врло брза, динамична, на 

карти размере 1:4000/2,5м са безброј детаља 

и великом бројности контролних тачака, тако 

да су и најмање грешке и најмањи промашаји 

у азимуту , одлучивале о пласману.  

Већ након неколико сати, караван 

оријентираца нашао се на гребенском путу 

који води ка Вилиној водици од последњих 

буковачких атара и викендица, чекајући 16:00 

за почетак друге трке у средњој (мидл) 

категорији. Карта коју је још 1991 године 

цртао, изврсни румунски реамбулатор Стефан 

Фелди, надопунили су и кориговали  мађарски 

цртачи карата под вођством Денеш Золтана, 

пролећа ове године. Први део, иначе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изванредно  конципираних стаза у свим 

такмичарским категоријама, који је обухватио 

северне падине Вилиних вода, није могао због 

једноставности рељефа за оријентиринг, да 

тражи од учесника неку већу тактичко-техничку 

захтевност, али када се у другој половини 

трке, позиције контролних тачака  нашле  на 

северним „гребенчићима“ који падају ка сливу 

потока што води у Сунчану долину, онда је 

знање из топографије дошло до пуног 

изражаја. И све тако до циља који је био 

лоциран крај Савине воде. 

Недељна трка у дугој (класичној) дистанци, 

која је започела у 11:00 са ливаде у 

непосредној близини планинарскох дома 

Главица, дуго ће остати предмет дискусија, 

међу свих учесницима а нарочито онима у 

сениорској и ветеранској категорији, по својој 

концепцији. Овакав „ретро“ модел из 

деведесетих година какав је био заступљен на 

нашим бројним такмичењима  а данас у 

модерном оријентирингу потпуно напуштен, 

одговарао је првенствено као физичка 

провера репрезентативцима наше земље пред 

наступајуће Првенство Југоисточне Европе у 

Румунији, са  концепцијом „горе-доле“, север –

југ, где је положај контрола  био крајне 

споредан. 

Од војвођанских планинарских друштава и 

оријентиринг клубова који су узели учешће на 

Првенству,  доминирали су, према очекивању, 

овога пута не толико бројни,  такмичари из 

Новога Сада, Нештина  и Сремских 

Карловаца. 

Текст: 
Др. БОРИСЛАВ 
СТЕВАНОВИЋ 
Фото: МИЛКА 

РАДМИЛОВИЋ 
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Za ovogo-

dišnji izlet u 

planine MaĊarske odabran je Bükk - drugo po 

veliĉini gorje ove zemlje. Nalazi se na 

severoistoku MaĊarske i deo je zapadnih 

Karpata. Karakterišu ga kraške reljefne forme 

(pećine, kanjoni...) i preovlaĊujuća sastojina 

bukvi, po kojoj je i dobio ime. Znaĉajan deo 

planine je nacionalni park, a jedan deo je i pod 

strogim reţimom zaštite. Šume su oĉuvane, 

negovane i bez tragova boravka posetilaca i 

radnika na odrţavanju. Staze su markirane, 

postavljeni su putokazi  i panoi nacionalnog parka 

Bükk; na njima su opisane karakteristike terena i  

prikazan biljni i 

ţivotinjski svet, koji tu 

ima svoje stanište. 

Na put smo krenuli u  

petak,  19. aprila 

2013. god. U pauzi 

putovanja ka 

odredištu – gradu 

Eger, posetili smo 

dvorac u gradu 

Gödöllő, koji je u 

jednom periodu bio 

letnja rezidencija 

austrougarskog 

carskog para Franc 

Jozefa i Elizabete, zvane Sisi, kraljice Ugarske. 

Graditelj ovog zdanja, starog više od dva veka, 

bio je maĊarski aristokrata Antal Grasalkovich I. 

Dvorac je renoviran krajem devedesetih godina 

prošlog veka i ima kulturnu, turistiĉku i 

protokolarnu funkciju. Divljenja vredno je umeće 

arhitekata i graditelja, kao i zanatlija, koji su 

izradili nameštaj, opremu i ostale eksponate, 

izloţene u muzeju. 

Nakon razgledanja dvorca, nastavili smo voţnju 

ka Egeru. Na odredište smo stigli u popodnevnim 

ĉasovima, smestili se u srednjoškolski internat i 

posle kratkog odmora, odšetali do starog jezgra 

grada. Iako u Egeru ima puno znamenitosti, 

vremena je bilo samo za površno razgledanje. 

U subotu,  20. aprila, autobus nas je dovezao do 

lokaliteta  Bánya - hegy. Prema planu naših  više- 

 

 

godišnjih, dragih vodiĉa Jankovics Bele i Máte 

Rite, pešaĉku turu smo zapoĉeli usponom na 

jedan od dvadeset vrhova Bükka, Három- kő (vrh 

Tri kamena, 804 m.n.v.). Staza je bila prijatna, 

šumska, markirana i propisno izvedena, tako da 

smo bez većeg napora došli do vrha – travnate 

zaravni sa pojedinaĉnim kamenim gromadama. 

Imali smo lep pogled na bliţe i dalje vrhove, 

raznih nijansi plaviĉaste boje. Najbliţi nama, na 

suprotnoj strani bio je vrh Tár-kő (Ćelavi vrh, 949 

m.n.v.), - naše sledeće odredište. Prvo smo se 

spuštali po stazama prekrivenim lišćem i 

kamenjem kroz bukove šume, a zatim se, po već 

priliĉno toplom vremenu, popeli na vrh. Posle 

kratke pauze, 

uputili smo se 

ka najvišem 

vrhu Bükka, 

koji se zove 

Istállós-kő 

(Štalski vrh, 

959 m.n.v.).  

Najpre smo 

došli do 

pećine koja 

moţe da 

posluţi  i kao 

sklonište ako 

zatreba, malo 

se odmorili i ušli u deo Parka, koji je pod strogim 

reţimom zaštite. I opet je bilo malo dole – malo 

gore, pa još malo gore, i konaĉno smo stigli na 

najviši vrh Bükka. Posle pauze, krenuli smo ka 

lokalitetu Szalajka-völgy (dolina Salajka), koja je 

niţa od polazišta sa vrha za cca 800 m. Šumska 

staza je bila markirana preteţno po tragu koji je 

napravila voda posle jakih kiša i snegova. (Dve 

nedelje pre našeg dolaska, bilo je 80cm snega). 

Na stazi je bilo lišća, granja i kamenja, pa smo se 

zbog toga, a i zbog jake strmine, morali 

skoncentrisati na svaki korak.  

Nakon pribliţno jednog sata spuštanja, dospeli 

smo do malo manje strmih staza, a zatim i do još 

jedne pećine, do koje iz doline vodi turistiĉka 

staza, obezbeĊena jakom drvenom ogradom, 

postavljenom po ivici strmine, u duţini od 800 

Tekst: SMILjA NINKOV 
Fotografije: MAGDALENA SELEŠI 



Број 86                                                                             Пролеће 2014.                                                                          Страна 8 
 

Билтен ПУТНИК                                                      Информативно гласило ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 

metara. Na stazi, u tom delu, bilo je mnogo 

posetilaca – izletnika. Spustivši se još niţe, sa 

staze smo ugledali jezero azurno-plave boje i ĉuli 

buku vodopada. Posle skoro dva sata spuštanja 

stigli smo u dolinu Salajka. Prelepo jezero, izvor, 

vodopad i sveţina svud naokolo, okrepili su nas i 

ulepšali kraj ovog dela ture. Hodajući pored 

Salajka potoka, stigli smo uskoro do turistiĉkog 

vozića, sa otvorenim i zatvorenim vagonima, koji 

vozi do mesta Szilvásvárad, udaljenog oko 3,5 

km. Oni koji su se opredelili za tu varijantu, brzo 

su stigli do turistiĉkog središta Szilvásvárada i 

odabrali restoran, u kome će se okrepiti i uţivati 

do dolaska  ostalih uĉesnika ture. Od polazne 

stanice voza, do Szilvásvárada, vodi i pešaĉki, 

asfaltirani put. Odluĉili smo da produţimo 

uţivanje u hladovini šume i Szalajka potoku, koji 

se ĉas sa jedne, ĉas sa druge strane puta, 

obrušava preko stena prekrivenih mahovinom, uz 

prekrasne zvuke koji tako nastaju. Mostići i 

ograde pored vode, mamili su nas da zastanemo i  

uţivamo u sveţini i zelenilu. Stigli smo zatim do 

ograde uzgajališta jelena lopatara. Ljudi su 

fotografisali ţivotinje kako jedu seno i prilaze 

ogradi bez straha. Nedaleko od puta, videli su se 

mali restorani, gde su gosti sedeli u tihom 

ţamoru, bez muzike. Tu se sluţi pastrmka, iz obli- 

 

 

 

20 planinara iz Sombora 17. 

08. 2013. godine u jutarnjim 

ĉasovima to jest u 6:00 polaze 

na put ka Beloj Crkvi, Trasa 

puta je preko, Kule- 

Srbobrana – Zrenjanina -

Vršca i odredište Bela Crkva. 

Na putu do Bele Crkve imali 

smo dve pauze . Naš domaćin 

Milan nas je saĉekao pri 

dolasku u Belu Crkvu i po 

dogovoru nam je pomogao da 

se svi smestimo u svoje sobe. Planirali smo da to 

popodne obiĊemo sva belocrkvanska jezera ali 

zbog toplote koja je vladala od toga sam odustao 

i umesto šetnje otišli smo na kupanje, neki su se 

ipak šetali oko jezera neki su se kupali a neki su 

se samo se odmarali u hladovini. Voda je bila   

ţnjeg potoka (pregraĊeno  uzgajalište). Ceo 

prirodni ambijent doline Salajka potoka ureĊen je 

nepretenciozno, baš po meri ĉoveka, koji uţiva 

tiho prolazeći, bez uznemiravanja ostalih 

posetilaca i ne ostavljajući traga za sobom. Na 

kraju puta, odabrali smo i mi jedan restoran pored 

potoka i osveţili se uz šum vode, koja je padala 

preko male turbine. Kada su se svi uĉesnici izleta 

malo odmorili, krenuli smo autobusom u Eger, na 

zasluţeni odmor. 

U  nedelju,  21.  aprila, posetili smo kupalište 

Barlangfürdő (kupalište u pećini), u mestu 

Miskolctapolca, da bi se osveţili pred povratak u 

Novi Sad. Bazeni se nalaze u prirodnom 

ambijentu sistema pećina, nastalih dejstvom 

mineralnih voda; sve je veoma atraktivno, 

jedinstveno i prijatno. Kupalište sadrţi brojne 

sadrţaje  vezane za akvaterapiju – bazene sa 

tekućom vodom, saune, masaţe raznih vrsta, 

bazene za plivanje, slane sobe kao i prateću 

ponudu, koja omogućuje celodnevni boravak u 

specifiĉnoj mikroklimi. Proveli smo nekoliko sati u 

neobiĉnom ambijentu kupališta i osveţeni krenuli 

na put, kući. 

Verujem da delim mišljenje svih uĉesnika, da je 

kratak boravak u podruĉju planine Bükk, bio 

prijatan i zanimljiv doţivljaj. 

  

 

prijatna i kupanje je bilo interesantno posle voţnje 

u kombiju celo prepodne. 

Veĉernji sati su predviĊeni za obilazak samoga 

centra Bele Crkve i odlazak do vidikovca "Tri 

krsta" sa kojeg se pruţa panoramski pogled na 

celu Belu Crkvu. Prolazeći glavnom ulicom i 

samim centrom stiĉete utisak kako je Bela Crkva 

predivan Grad, koji odiše starim baroknim stilom, 

starim fasadama, predivnim parkom, i osetite 

mirniji naĉin ţivota. 

Nedelja 18. 08. 2013. god. u 8:00 ĉasova 

polazimo iz Bele Crkve za KaluĊerovo, drţavna 

granica sa Republikom Rumunijom, sva sreća na 

granici smo veoma brzo prošli i put nastavljamo 

ka našem odredištu. Kombijem odlazimo do 

ulaska u nacionalni park "Cheile Nerei-Beusnita", 

14 planinara se odluĉuje da ide stazom kanjona 

Tekst: BRANKO 
ŠTIGMUND, 
Sombor 
Foto: INTERNET 
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Nere, a ostali se kombijem vraćaju do mesta 

Sasca Montana gde se mi spuštamo iz kanjona. 

Pre ulaska u sam kanjon naš vodiĉ Milan nas je 

prvo odveo do obliţnjeg vidikovca koji je sa leve 

strane od ulaska na stazu kanjona, vidikovac 

pruţa predivan pogled na dubinu i lepotu koju će 

Vam pruţiti sam obilazak kanjona Nere. 

Posle nekoliko minuta nalazimo se na ulazu i 

poĉetku staze koja nas vodi u kanjon Nere na 

samom poĉetku staza je uzana od sitnog kamena 

tucanika, staza je inaĉe za jednog ĉoveka a sa 

druge strane Vam se pruţa pogled na sam kanjon 

i reku Neru, staza je ruĉno klesana za vreme 

Turaka, tuneli koji spajaju stazu i raĊeni su u 

principu da Vas ne odvajaju od samoga pogleda 

na kanjom, je predivna za ono vreme ruĉna 

izrada. 

Prolazeći iz tunela u tunel, uţivajući u svakom 

detalju koji pruţa ovaj deo klusure nakon dva sata 

stiţemo do mesta gde se sa klisure uzanom 

stazicom spuštamo do same Nere. Ovde je 

predviĊen odmor za kupanje i punjenje pitke 

izvorske vode. Jedini Izvor pitke vode nalazi se sa 

druge strane reke Nere i izvire u steni, trebate 

preći preko reke na drugu stranu i kad ugledate 

izvor onda se trebate dobro pokvasiti jer na oko 

metar do izvora voda je oko 1,60 dubine. Ja sam, 

kao voĊa puta, a i same ţelje da se okupam u 

Neri odluĉio da donosim vodu za svoje planinare. 

Nakon pauze, kupanja, i punjenja zaliha pitke 

vode, nastavljamo dalje vraćamo se na stazu i 

pred nama se ponovo prostiru divne usko klesane 

stazice na samom obodu kanjona. 

Nakon par sati pešaĉenja napuštamo polako 

kameni deo i prelazimo više na ravnicu sa šumom 

i gde staza već prilazi veoma blizu same Nere. 

Na kraju mesto gde napuštamo kanjon Nere 

ostaje samo još da se preĊe stari drveni most koji 

je postavljen preko. Most je izgraĊen od ĉeliĉnih 

sajli na koje su postavljene drvene daske, malo 

se ljulja ali je doţivljaj preći ga fantastiĉan. 

Polako se u daljini vide kuće i prvo obliţnje mesto 

Sasca Romana, od kojeg nas staza vodi do 

Sasca Montane. Ovde su naši ostali planianari 

koji nisu krenuli u kanjon, pravimo kraću pauzu i 

zajedno sa ostalima idemo u drugi kanjon 

predviĊen za danas, kanjon reke Sušare. Kanjon 

je dug 4,5 km ali prepun brzaka, vodopada, 

humki, mahovine i bistre vode, 

na samoj stazi prelaze se 

mnogi drveni mostići sve 

ruĉno graĊeni što odaje 

veoma lepu sliku i doţivljaj 

ovom obilasku. Na sredini 

staze imate predivno izletište 

za studente pored kojeg je i 

stari rimski rudnik. Zadnji deo 

staze odaje najviše ĉarolije i 

uzbuĊenja jer je uzan za jedno 

stopalo a u stenu je 

priĉvršćena ĉeliĉna sajla za 

koju se pridrţavate da biste 

mogli taj deo da preĊete 

nepokvašeni. Stiţemo i do 

kraja staze gde nas 

iznenaĊuje predivan vodopad 

reke Sušare. 

Pored vodopada, pravimo pauzu i istim putem 

vraćamo se za Sasca Montanu, pošto restoran 

nije radio, sedamo u kombi i vraćamo se do 

granice, pa ponovo do Bele Crkve, gde ponovo 

pravimo pauzu za malo osveţenja i naravno da 

se pozdravimo sa našim vodiĉem Milanom 

Belobabićem. Milan je, kako priĉaju uĉesnici, 

oduševio sve prisutne svojim znanjem i iznetim 

informacijama oko Bele Crkve i samog kanjona i 

mesta u Rumuniji. Belu Crkvu napuštamo u 18:30 

ĉasova i uz jednu pauzu, u Sombor stiţemo u 

23:15h. 
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Belišćanske planinare smo 

upoznali jednog aprila 2011. 

godine na Podunavskom 

pešaĉkom putu, na Dravi, 

kada smo bili gosti osijeĉkih 

planinara. Njihov poziv za 

uĉešće na Bjelišćanskom 

podravskom pešaĉkom putu 

nismo odbili, valjda najviše 

zbog obećanja da će biti 

kolaĉa koliko ti duša voli. Na 

moju ţalost termin akcije se 

preklapao se nekim već ranije 

ugovorenim akcijama tako da ni te godine a ni 

godinu dana kasnije nisam bio u prilici da probam 

te kolaĉe i proĊem stazom uz Dravu.  

Ove godine su domaćini promenili termin akcije, 

ĉvrsto rešen da odem odustao sam od ranije 

planirane akcije u MaĊarskoj. Sticajem okolnosti 

prihvatio sam se da budem i voĊa puta naše 16-

oĉlane ekspedicije koja je sa dva kombija u 

subotu rano ujutro krenula put Belišća. Bez 

problema smo stigli, lepo smo ugošćeni i 

prihvaćeni kao i svi ostali gosti, planinari koji su 

stigli to jutro u Belišće. 

Nakon pozdravne reĉi organizatora i lokalne vlasti 

i upozorenja da ćemo voditi ljuti boj sa 

komaricima krenuli smo na stazu Bjelišćanskog 

podravskog pešaĉkog puta. Na startu se mogla 

kupiti knjiţica sa mapom i već overenim 

kontrolnim taĉkama po ceni od 5 kn što naravno 

nisam propustio. 

Prelazimo most, nastavljamo ka obali Drave. 

Koraci se već javljaju, ne daju nam mira. No, i mi 

smo ţilavi, ne predajemo se tek tako. Kod crkve 

Sv.Ane, negde na 7. km se razdvajaju oni kojima 

je dosta pešaĉenja, oni će nazad u Belišće. U 

veĉini su. Da li im je dosta hodanja ili znaju šta ih 

ĉeka dalje? Mi, pomalo moţda naivni, ili ipak 

ţeljni pešaĉenja i upoznavanja novih predela 

krećemo za domaćim vodiĉima. Kaţu da će 

najezda komaraca tek na ovom delu da se oseti. 

Nismo daleko odmakli, ni 2 km od crkve, moramo 

da se okrenemo, voda je toliko nadošla da je 

preplavila  stazu  kojom smo  trebali proći.  Idemo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Idemo malo nazad pa kroz ţitna    

                                polja ponovo ulazimo u šumu. 

                           Stiţemo do ureĊenog izletišta na 

                     samoj obali Drave. Ali ne moţe se ni 

                          sekunde stajati u mestu. Komarci  

                         kao da samo to ĉekaju da krenu u 

                                 ofanzivu. Mlataramo rukama, 

                                       odlomljenim granĉicama, 

                   pokušavamo da se odbranimo. Teško 

to ide, borba se nastavlja. tek izlaskom iz šume 

nam se ĉini da ih je nešto manje. Ponovo se 

vraćamo do crkve, toĉimo vodu i krećemo ka 

Belišću. raĉunamo da ima još 7 km, no kada smo 

prolazili kroz selo Bistrinci nismo se spuštali ka 

obali Drave nego smo nastavili kroz selo i tako 

skratili put za neka 2 km. 

Nakon 22 km ponovo smo u Citadeli, objektu koji 

je pruţio gostroprimstvo uĉesnicima današnje 

akcije. Pasulj, muzika i kolaĉi. Sve je bilo dobro, 

mada kaţu da je kolaĉa bilo manje nego prošlih 

godina ja sam sa zadovoljstvom degustirao valjda 

svaku vrstu. I mogu reći da sam prezadovoljan 

njima. 

Pobegli smo pre nevremena kući, nešto ranije od 

planiranog ali ispostavilo se to kao dobar potez. 

 

 

 

Tekst: ZORAN 
VUKMANOV 

Ilustracija: 
INTERNET 
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Tekst: ZORAN VUKMANOV 
Foto: ALEKSANDAR ŢMAHER 

O tome koliko je teško i neobiĉno biti planinar u 

gradu koji je od najbliţe planine udaljen 115 km 

napisane su mnoge priĉe. Ali i te teškoće se daju 

savladati ako se nešto ţeli i voli. Mnogi su iz ovog 

grada ispenjali vrhove najviših kontinenata, 

Elbrus, Kilimandţaro, Denali, Akonkagva, Mont 

Everest… svaki je popeo bar jedan subotiĉki 

planinar. 

Pre nekoliko godina je merenjima utvrĊeno da je 

na teritoriji Baĉke najviša izmerena nadmorska 

visina od 141 metar. Po starim kartama ta kota se 

naziva Đombe. Zahvaljujući razumevanju Vojske 

uspeli smo dobiti dozvolu da se popnemo na 

Đombe 2004. godine. Od tada smo gotovo svake 

godine bar jednom organizovali ovu akciju. Na 

njoj se osim planinara našeg kluba pojavljuju i 

graĊani Subotice, uĉenici škola, studenti, 

rekreativci. 

Od 2005. godine uspon na Đombe organizujemo 

u ĉast uspona Ise Planića na najviši vrh sveta.  

 

 

 

 

Krajem maja, kada nam slobodni termini dozvole 

organizujemo ovu akciju. Tako je bilo i ove 

nedelje, 19. maja kada je prepun autobus 

Suboticatransa dovezao uĉesnike, njih oko 60, do 

poslednje autobuske stanice, Kelebija drţavna 

granica. Tu je već bilo desetak uĉesnika tako da 

je ukupan broj nakon prebrojavanja iznosio 69. 

Pripadnici pograniĉne policije su već spremno 

išĉekivali naš dolazak. Nakon 2 km pešaĉenja 

stigli smo na Đombe. Zajedniĉko fotografisanje na 

vrhu za uspomenu u ĉast još jedne uspešne 

akcije. Nastavljamo dalje, ne zadrţavamo se 

mnogo da ne remetimo policajcima redovno 

obavljanje sluţbenih aktivnosti. Pauzu pravimo 

kraj jezera Majdan gde svi koji imaju planinarske 

knjiţice dobijaju peĉat vrha. 

Već ustaljenom stazom kroz Dašĉansku šumu 

nastavljamo pešaĉenje ka “Srpskom šoru” i dalje 

ka Hali sportova gde se akcija nakon preĊenih 

14,2 km završava.  
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Danima smo se 

dogovarali kad idemo, 

šta treba poneti I, naravno, da li da se uopšte 

upuštamo u ovu malu avanturu. Naša radoznalost 

nam, naravno, nije dozvolila da ostanemo kod 

kuće. Nalazi nam se u komšiluku, proĊemo tuda 

bezbroj puta, a nikako da se zavuĉemo malo 

dublje, otkrijemo nešto novo ili bar samo 

napravimo par fotografija... Petrovaradinska 

tvrĊava... Tako moćna i tajnovita. Koliko samo 

istorije ĉuva u svojim zidinama, koliko leševa - što 

od ratova, što od poginulih za vreme izgradnje - 

niko ne zna. 

Uputili smo se gore, ka katakombama, naoruţani 

samo baterijskim lampama, listom papira i 

olovkom. Šta će nam više. Ne moţe tamo biti 

previše tunela. Nisam verovao da ćemo daleko 

stići. Mislio sam da je većina zatrpana, ili pak pod 

katancem, ĉisto radi sigurnosti ovakvih kao što 

smo mi sami. E pa, prevario sam se. 

Usput smo navratili do akademije umetnosti, 

moţda imaju koju kredu za baciti, ĉisto da 

obeleţavamo put, za svaki sluĉaj. Poslali su nas 

do stare barutane. Nailazimo na studenkinje na 

pauzi. Pitamo za 

kredu, a one će: "Šta 

će vam?" Objasnimo 

kuda smo krenuli, ali 

to im se ne sviĊa. 

"Moj brat se jednom 

izgubio, satima nije 

mogao da izaĊe. 

Nemojte ići. Gde 

vam je vodiĉ?" Rekli 

smo im da smo 

"profesionalci" i da 

ništa ne brinu. Da mi 

izlazimo oĉas posla. 

Šalju nas unutra, u 

neku sablasnu prostoriju, punu tek izvajanih 

skulptura koje se valjda suše ili su jednostavno tu 

da izgledaju jezivo. Neke od njih prekrivene 

najlonom, ĉisto da malo više doĉaraju scenu iz 

horor filma. Na stolu, blizu vrata, našli smo neke 

odlomljene parĉiće gipsa. Zgrabimo šaku i 

odlazimo ka jugu tvrĊave, do jednog od ulaza koji 

smo spazili pre nekoliko dana. 

Spremamo lampe, Marko vadi papir i olovku, on 

će da crta mapu. Ulazimo kroz rupu u zidu, treba 

nam nekoliko trenutaka da se naviknemo na mrkli 

mrak. Idemo hodnikom pravo, nailazimo na prvu 

"prepreku". Mi smo to nazvali bunarom, ali u 

suštini, to je ventilacioni sistem, cev kruţnog 

oblika, koji se spušta sprat, ili više spratova niţe,  

 

moţda skroz do Dunava, pa i još niţe. Inaĉe, gips 

nam ništa nije pomogao. Beli gips, na svetlo 

sivom zidu, ne ide. Bar crtamo mapu. 

Nastavljamo dalje gde nailazimo na prvu 

raskrsnicu. Levo i desno se vidi svetlost koja se 

probija kroz puškarnice, a napred samo tama. 

Odosmo prvo levo, posle 40-ak metara nailazimo 

na zid. Odemo desno, i posle nekih 100 metara 

opet kraj puta, ali smo zato našli jedan od 

potencijalnih izlaza. Vraćamo se do raskrsnice, 

konaĉno odlazimo u dubinu tvrĊave. 

Obiĉno sam prvo išao ja, zatim naš pisar da 

zabeleţi raskrsnice i put kojim smo mi pošli, a 

zatim Vlada i Deja. Moţda je Deji bilo najgore, ili 

bar on tako tvrdi, jer se svaki ĉas morao okretati 

da vidi da li nas neko 

prati. Smislili smo 

celu priĉu, kako tu 

ţivi staro ĉudovište, 

koje sve vidi u mraku 

i kreće se 

neverovatno tiho. 

Prosto klizi kao 

zmija, a umesto nosa 

ima pipke. Verovali ili 

ne... Pipke. A da ne 

spominjem kako 

poznaje te hodnike 

bolje od svog dţepa. 

Ako uopšte ima 

dţep. Unutra nije bilo nikog, osim par usamljenih 

slepih miševa koji su spokojno spavali... 

naglavaĉke. 

Ima mnogo tunela koji su samo prokopani, bez 

cigle, ĉesto mnogo uţi od ostalih, i izgledaju kao 

da ĉe se svakog ĉasa urušiti. Takve puteve smo 

Tekst: TIBOR MIGLINCI 
Ilustracije: INTERNET 
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iz tog razloga izbegavali, meĊutim, posle mnogo 

skretanja levo, desno, T i Y raskrsnica, naišli smo 

na jedan koji smo morali da preĊemo. Nismo ni 

diskutovali o tome hoćemo ili ne, samo smo se 

tad utišali i hodali na vrhovima prstiju, da ne 

probudimo ĉudovište. Nije dug taj deo, svega 25 

metara otprilike. U daljini ugledasmo svetlost. 

Prilazimo da prouĉimo. Na nekih ĉetiri - pet 

metara iznad nas je kruţni otvor, poput 

kanalizacionog. Izlaz nije moguć. 

Nastavili smo dalje, pošto nismo znali kuda 

idemo, uglavnom je Marko odluĉivao, po tome, na 

kojoj strani papira mu je ostalo više beline. Zidovi 

su potpuno išarani grafitima, ima mnogo potpisa, 

pentagrama, raznih sliĉica, iscrtanih oĉiju. Tek tad 

su se setili Deja i Vlada da spomenu satanistiĉke 

obrede koji su se navodno tu odvijali. Našli smo I 

ostatke sveća koji su ukazivali da je ta priĉa 

moţda istinita. Ali ništa više od toga. 

Shvatili smo da je veĉ prošlo dva sata otkad smo 

ušli, da već dugo dezorijentisano hodamo, a da 

mogući izlaz odavno nismo videli. Poslednji pre 

nekih pola sata, i to malo prozorĉe kroz koje 

taman moţemo da ispuzimo. Markova hartija je 

već skroz išarana, neke skice se maltene 

preklapaju, dok staze u stvarnosti ne. Izuzetno je 

teško išta upamtiti kada je sve oko tebe isto. 

Pogled ne doseţe daleko, tik koliko i svetlost 

slabe baterijske lampe skinute sa bicikla. Svuda 

samo cigle, tuneli, mrak i nešto pauĉine. Na 

jednoj od raskrsnica, odluĉujemo da stanemo, 

nastavićemo neki drugi dan, bar da naĊemo izlaz 

pre mraka, jer kasnije moţda ni nećemo. Tu je 

leţao jedan veliki panj, i zaĉudili smo se ko je bio 

toliko lud da ga dovlaĉi dotle. 

Krenuli smo nazad i pratili put na mapi. NagaĊali 

smo, onako kroz maglu šta sledi. "Sad idemo 

levo, sad oštro desno, pa pratimo put, a sad..." 

Obiĉno smo grešili. Ne zove se to dţabe lavirint. 

Spuštamo se polako naniţe i izlazimo na još 

jednu raskrsnicu. "Kuda sad, Marko?" On ćuti. 

"Bubnjeviću?" A Deja će: "Šta? Prokleta svinja?!" 

Na zemlji je leţao panj, bez sumnje, isti onaj. 

Izuzetno je podsećao na svinjsku glavu... 

Prokletu... 

Na momenat skamenjeni, ne znamo šta ćemo. 

Ako nas uhvati panika, ništa nećemo postići. 

Inaĉe, procenjuje se da su hodinici dugi oko 20 

kilometara, tako da nije šala. Svi se okupljamo 

oko mape, gledamo šta nije u redu... Samo jedna 

greška i na papir moţemo da zaboravimo. Slike u 

glavi mi se hitro smenjuju, ali uglavnom su sve 

one iste. Samo cigle, tama i prašina. Istim putem 

nema šanse da se vratimo napamet. Niko još 

ništa ne govori. Pretpostavljam da svi 

razmišljamo o istom: ako padne mrak, nećemo 

videti nikakvu svetlost, logiĉno. Moţda onaj 

kanalizacioni otvor? Ne, nema šanse, previsoko 

je. Kako smo uspeli da, posle 15 minuta hoda, 

ponovo izbijemo na istom mestu? 

Idemo ponovo, shvatili smo u ĉemu je problem. 

Sve je u najboljem redu. Krećemo se polako, 

moţda usput razaznamo nešto poznato. Grafit, ili 

neko smeće. Deja se igra svojom lampom, ali 

Vladi oĉito nije svejedno pa mu je i uzima. "Ĉuvaj 

baterije, moţda će nam još trebati!" A Deja se još 

više pribija uz njega da i on vidi kuda gazi. 

UbeĊen da ovog puta stiţemo kuda i ţelimo, malo 

se opuštam, i neiskreno nasmejem svojoj muci. 

Ali, posle desetak minuta, ponovo izbijamo na istu 

raskrsnicu. Sledio sam se u mestu. Razmišljam 

kome sam javio gde ću biti. Devojkama sa 

akademije? Nema vajde od njih. I onda shvatam 

da su bile u pravu. Ĉovek se stvarno lako izgubi 

tu… 

Zašto uvek imam ovako glupe ideje? Zašto sam 

ja taj koji je stalno govorio: Hajdemo još dalje, još 

dublje...? Ništa sad, usredsredimo se na mapu, 

da vidimo šta ne valja? Prokleta svinja! Marko se 

oglasi: "Pratite me." Sad on ide prvi, uţurbano, 

skoro pa ne moţemo da ga stignemo. Pomislio 

sam na ono ĉudovište, da ne beţimo od njega 

moţda? Hvala bogu da nisam poslednji. 

Bubnjević  ne staje, samo javlja nama iza: "Sad 

ćemo levo, sad treba desno." Vlada se oglašava: 

"Prošli smo ovuda! Video sam ovu flašu!" 

Nailazimo na onaj neizidan tunel. Ovog puta ne 

usporavamo, ne utišavamo se, ne hodamo na 

prstima. Samo smo protutnjali za Markom. Na 

pravom smo putu. Gde li smo malopre grešili? 

Zar smo tumaĉili pogrešnu mapu? Linije su se 

ispreplitale u toj guţvi. I već posle 50 metara 

ugledali smo svetlost, onu slabu koja ide uz 

sumrak. To je bilo to. Sad već nema sumnje, 

uspeli smo! Ţiveo pisar! 
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„За разлику у раду  у ранијим годинама, ова је 

година прослављена у знаку јубилеја- 

прославе 40–то годишњице оснивања КПЈ и 

СКОЈ-а. Све изведене акције у току ове године 

имале су карактер, правац кретања и рада у 

циљу освежавања тешких и славних дана из 

НОБ-а. Све скициране трансверзале од 

Фрушке Горе до Шар Планине, путем 

Проклетија, Каблара, Гоча, Копаоника, Авале 

па до Камнишких Алпи и Триглава водиле су 

нашу омладину путевима победе и славе 

стечене у НОБ сазидане на темељима 

милионских жртава наших најбољих синова и 

кћери. У знак поштовања и пажње позивамо 

Скупштину да једним минутом ћутања одамо 

пошту палим друговима и другарицама у 

НОБ... Слава им!“ - овим речима председник 

ПСД „Стражилово“ Лазар Јовановић отвара  

10 јанауара 1960 године, у 16:15, редовну 

Скупштину друштва у сали карловачке 

гиманзије, којој присуствује 150 чланова и 

делегати из других друштава и планинарских 

савеза. 

Подсећајући још једанпут на основне циљеве 

планинарске организације председник 

закључује да: „Посматрајући и ценећи рад 

планинарске организације кроз наведене 

циљеве може бити правилан и сва друга 

посматрања и оцене које проистичу са личног 

гледишта и становишта, базирана на 

материјалној основи не могу бити прихваћена 

јер се косе са поставкама планинарске 

организације а тиме и са садашњицом. Сви 

они који немају правилан став и мишљење о 

планинарској организацији потребно је да се 

преоријентишу тако да њихов будући став 

буде користан циљевима напретка наше 

омладине а тиме и заједнице.“ 

Покушаћу да кроз делове извештаја са ове 

годишње скупштине одгонетнем историјска 

збивања у раду планинарске организације,  

 

 

 

 

 

тоном саучесника, некада (помало) на 

саркастичан начин, некада пун радости, 

некада ауторитетом тога времена, понајчешће 

карловачки романтично о срећној прошлости. 

Вратимо се у свечану салу карловачке 

гимназије и саслушајмо део извештаја 

начелништва које је свој рад усресредило на 

организовање бројних излета приступачних 

већем броју омладине и пионира а који су 

уједно обележили јубилеј-прославу 40 

годишњице КПЈ и СКОЈ-а. 1959 година била је 

везана за ову прославу тако да су све  

друштвене акције усмерене у том правцу. Од 

јануара до краја децембра, значи пуну годину 

дана изведено је 58 излета са 500 учесника. 

„Ако ове бројке посматрамо кроз призму 

масовности онда је наш резулатат осредњи 

ако се узме у обзир, али ако се узме у обзир 

да је ова година имала низ квалитетних акција 

онда можемо бити задовољни“ -

коментарисаће сажето председавајући друг 

Јовановић. 

А те квалитетне акције су били течајеви у 

смучарству и алпинизму. Почетнички 

смучарски течај, који је одржан на 

Проклетијама у јануару месецу, окупио је 

четрдесет учесника из Сремских Карловаца и 

Новога Сада. Течај је трајао 15 дана и на 

њему су почетници стекли основна знања 

смучања док су  они, напреднији, направили 

шест излета на околне врхове изнад 2000 

метара. Почетнички алпинистички течај који је 

одржан не теренима Фрушке горе од 18 

полазника са успехом је завшило 16 па су 

звање алпинисте приправника стекли и то: 

Јовичић Владимир, Валек Зденко, Шенк Јосип, 

Јовановић Антоније, Гумхолд Иван, Јосиповић 

Звонко, Латковић Милан, Кнежевић Вукица, 

Матуски Јосип, Апатовић Сава, Петровић 

Милан, Цвејић Звонимирка, Бенишек Драгутин, 

Вукелић Љиљана и Јосиповић Марија. Затим 

је следио и седмодневни течај за 

усавршавање алпиниста приправника које је 

Текст и Фотографије: 
Др. БОРИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ 
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организовао ПСС на Горњаку где су поред 

наших инструктора Ковачевић Радивоја и 

Холовке Стевана узели учешће и Апатовић 

Сава, Брнић Марјан, Матуски Јосип, Валек 

Зденко и три даме - Јосиповић Марија, Брнић 

Љубица и Блажевић Славица. Од свих 

алпинистичких течаја одржаних током 1959 

године најзначајнији али и најзахтевнији био је 

табор зимског алпинизма  који је алпинистички 

одсек Београда одржао марта месеца у 

Словенији на Биваку 4. О томе је Ковачевић 

Радивој испред алпинистичке секције известио 

присутне на Скупштини следећим речима:        

„Алпинизам је код нас ухватио корене и данас 

ми располажемо са солидним алпинистичким 

кадром. Почетнички алпинистички течај 

организован је у нашем друштву уз помоћ 

инструктора ПСС крајем марта и почетком 

априла. Завршетак течаја је одржан у стенама 

Каблара и Сићевачке клисуре. У току године 

извршени су успони на следећим стенама: 

Неџинат на Проклетијама, Долковој шпици, 

Крижу, Стенарима и Крилатици са укупно 9 

чланова и то у зимским условима. Летњи 

успони извршени су на 4 успона, у стенама 

Сићевачке клисуре, 5 успона у Горњаку са 66 

смери од 2 до 5 степени тежине.  Осим тога у 

стени Мојстровке препењали су два смера 4 

степена тежине а у току Нове године извршено 

је 104 успона“. И поред 

свих резултата које је друг 

Ковачевић постигао није 

на Скупштини изостала и 

једна другарска критика 

на његов рачун. У 

фебруару месецу ПСС је 

организовао зимски течај 

за водиче похода на Шар 

Планини на коме је услед 

пада са стене Рада 

задобио повреде и тиме 

себи онемогућио да 

заврши течај. Са 

жаљењем је изнето: 

“Морамо да констатујемо 

да је до овога пада дошло 

кривицом друга 

Ковачевића који је 

самовољно отишао на један врх са којега је 

пао и захваљујући случају што су га пронашли 

смучари ДИФ-а све се завршило без тежих 

последица по здравље“. 

А затим следи извештај о оним мање 

атрактивним али привлачним масовним 

акцијама путем којих се најбоље промовисао  

рад планинарског друштва. За таборе се 

наглашава: “да су постали нека врста смотре 

достигнућа појединца и читавог колектива, 

односно друштва. Тако су пет наших чланова у 

јуну месецу обишли цео гребен Камнишких 

алпи и извршили успоне изнад 2000 метара. 

За време првомајских празника група од 11 

чланова направила је излет у Сићевачку 

клисуру док је предходне недеље на  Каблару 

било 22 планинара из Сремских Карловаца. 

Иако је Фрушка гора та која је читаве године 

била место бројних излета стражиловчана, 

како лети тако и зими, са преко 350 чланова“ - 

како је уредно забележио начелник друштва: 

“ипак се од излетничких активности издвајају  

она  два излета на Авалу на којима је узело 

учешће 80 чланова. За време летњих ферија 

градски одбор планинара Београда 

организовао је смотру планинарског 

подмлатка у Сремској шуми на којој је 

учествовала 28  пионира  док су они старији од 

24 до 27 јула учествовали на слету планинара 
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сарајевског среза на Романији и 

традиционалном сабору планинара Србије на 

Гочу“ .  

Словенија и њене планине су увек будиле 

мистичну привлачност за излетништво и  

планинарење карловчанима, још од  периода 

оснивања друштва, преко великих екскурзија 

карловачке гимназије, до повољних места 

опоравка „јектичаве деце“, па је ова година 

великог и славног јубилеја била идеална 

прилика за многе чланове да је посете. Тако  

начелништво у своме извештају посебно 

истиче: “У оквиру прославе 40-то годишњице 

СКЈ и СКОЈ-а, а у знак сећања на једног од 

првих секретар СКОЈ-а Драгољуба 

Милановића, одржан је 27. септембра слет 

младих планинара Југославије, недалеко од 

Жировнице, где смо учествовали са 26 

чланова“. 

А разлог што председник друштва није у 

потпуности био задовољан радом и то изнео у 

самом уводном делу је обилазак 

Фрушкогорске трансверзале коју су 

током  слављеничке 1959 године 

прешла само четири члана  управо: 

“када су трансверзале постале 

популарне међу планинарима наше 

земље јер ко пређе трансверзалу, 

поред укусне значке коју добије има 

нешто далеко више од преласка 

исте“ закључује друг Јовановић. Али 

се зато на устаничку трансверзалу 

која је започела у Лозници а 

завршила на Авали у дужини од 400 

километара пријавило и успешно 

савладало 9 чланова друштва: 

Кнежевић Вукица, Станић Бошко, 

Цветковић Драгомир, Јовичић Влада, 

Живковић Душко, Жикић Тоша, 

Константиновић Јован, Панић Стеван 

и Божовић Ненад. Најлепши догађај збио се 

приликом уласка учесника марша на стадион 

„Партизан“-а у Београду на коме се тискало 

60000 гледалаца, очекајући почетак велике 

свечаности за Дан борца када је официјални 

спикер честитао дванаести рођендан 

најмлађем члану похода, Божовић Ненаду који 

је наступао на челу планинарске колоне. 

СТРАЖИЛОВО – ДА ЛИ СИ ДРУШТВЕНО 

ОПРАВДАНО!? 

А сада долази увек актуелан и полемичан 

извештај о излетишту Стражилово, који друг 

Јовановић започиње овим речима: “Вама је 

познато да унатраг пет и више година посета 

на Стражилову није била бројчана као данас 

па се стога нису појављивала питања која се 

данас постављају и која их треба неминовно 

што пре и правилније решавати. Познато вам 

је и то, да на уређењу Стражилова и 

формирању његове данашње физиономије у 

многоме је носила на себи планинарска 

организација, односно наше друштво. У то су 

улагане огромне друштвене снаге и напори. 

Стотине чланова наше организације, кроз 

дужи низ година несебично су се залагали, па 

и физичким радом доприносили да се 

Стражилово развије и добије данашњи изглед. 

Неоспорно на ово делује и наш друштвени 

развитак и стандард живота наших радних 

људи. Кроз ову активност развила се здрава 

социјалистичка свест о потреби несебичног 

пожтрвованог залагања сваког појединца за 

опште добро. То залагање и интересовање за 

Стражилово сачињава данас део њиховог 

животног циља. Зар би било друштвено 

оправдано да ову друштвену снагу 

паралишемо?! Свакако не! То је управо оно 

што нам даје снагу у борби, а која траје више 

од две године, за правилно постављање и 
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решење овога проблема. Сва наша настојања 

и уложен труд и брига око Стражилова нису 

наишле на помоћ и потпору свих фактора. У 

последње две године, од када се приметно 

повећао број посетилаца, учестане су акције 

за проналажење формалних разлога, како би 

се ови друштвени објекти одузели и предали 

угоститељској мрежи или којој другој 

привредној организацији“. А сада следи 

упозорење и другарска критика: “Ти другови 

који су предузимали ове акције гледали су цео 

проблем Стражилова само кроз добит, док их 

Стражилово са свим његовим проблемима 

савршено није интересовало, нити су их неки 

други мотиви за овај захтев руководили. 

Интересантно је да су предузимане акције 

увек у јеку сезоне тј. да оно постоји или када 

се мењао домаћин у Дому (мисли се на 

Бранков Чардак и хотел Стражилово) па су 

лични интереси појединаца погођени“. Затим 

председник закључује: “Свакако да је све ово 

утицало на правилан рад друштва. 

Исцрпљујући друштвене снаге у борби за 

доказивање друштвено-оправданих ставова 

губећи вољу за даље залагање на пољу 

друштвене активност“. 

А зашто! 

Не желећи да наредни део скупштине буде 

претворен у полемично дебатни клуб, када је 

ова тема била у питању, а што се дешавало 

претходних година, јер по дневном реду 

следио је  извештај Грађевинске секције и 

Комисије за домове који би свакако допринео 

„висини“ расправе међу СТАРИЈИМ 

члановима, председник друштва их је врло 

вешто обједио у једну тачку и концизно 

сумирао: „До ове, 1959 године, стално се пред 

Комисијом за домове и Управном одбору 

постављао проблем домаћина у објектима на 

Стражилову тако да је друштво било 

апсорбовано решавањем овог проблема. Ове 

године са задовољством можемо констатовати 

да смо у домаћинима наших објеката имали 

људе који су својим радом настојали да наше 

поставке испуне, односно да се сваки 

посетилац пријатно осећа у нашим објектима а 

нарочито да планинарске групе и ђачке 

екскурзије могу добити оброк за 60-80 динара 

а исто тако преноћиште од 30 до 60 динара. 

Оваквим радом домаћина повећан је број 

посетилаца на око 150.000 излетника, 10.500 

преноћишта планинара и ђачких екскурзија и 

1.676 преноћишта осталих. Као доказ 

правилног рада домаћина је и тај што ове 

године нисмо имали озбиљније примедбе, већ 

напротив, већина посетилаца била је 

задовољна и позитивно се изражавала о раду 

наших објеката и о лепом пријему. 

Ми смо свесни да у нашим објектима има 

недостатака али смо свесни и тога да их сваке 

године мање има, јер их постепено отклањамо 

а што у већини случајева зависи од 

материјалних могућности. 

Сваке године па и ове уложили смо 830.000 

динара на допуну инвентара но то све не 

значи да смо решили све проблеме а 

нарочито питање смештаја у данима сезоне и 

државних празника, када је прилив посетилаца 

много већи. Све критике у овом погледу на 

наше друштво да су биле преоштре јер за 

отклањање истих треба већа друштвена 

давања и улагања. Ми смо тражили унатраг 

три године извесну помоћ ради решења тог 

проблема, но свакако могућности није било 

нам изаћи у сусрет. Сматрамо да се овај 

проблем не би могао решити са постојећим 

објектима на Стражилову већ једино 

новоградњом. Можемо известити да је у овом 

правцу доста учињено благодарећи помоћи од 

стране Среског народног одбора и верујемо да 

ће се то питање решити у 1960 години. Ради 

решења овога питања наишло се на 

разумевање и код Народног одбора општине у 

Сремским Карловцима те је буџетом у 1959 

години предвиђено 500.000 динара као помоћ 

нашем друштву, а која се није могла 

остварити. 

До решења овога проблема наше ће друштво 

и даље настојати са улагањем свих 

расположивих средстава да се овај проблем 

ублажи све до његовог коначног решења. 

У циљу повећања капацитета дома „Бранков 

Чардак“ саграђена је испред дома тераса, која 

може да прими 130 излетника. Тераса је 

постављена на каменим стубовима између 
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којих ће се накнадно уредити простор за 

коришћење у исте сврхе као и тераса. Сем 

наведеног рада на тераси урађени су 

унутрашњи и спољни радови (кречење, 

реконструкција зидних облога, поправки 

зиданих пећи, лакирање ламперија и друго). У 

циљу одржавања објекта потреба је 

изискивала генерално претресања кровова. 

Осим навадених радова на проширивању и 

уређивању објеката на Стражилову, 

изведеним материјалним средствима 

друштва, изведени су низ других радова на 

општем уређењу Стражилова средствима 

народног излетишта „Фрушка гора“ и Среског 

народног одбора“. завршава своје излагање 

друг Јовановић. 

А Данас Стражилово. ТУГА И ОПОМЕНА. 

Сваком планинару препознатљива црно бела 

слика свакодневнице; ревносни наплаћивач  

уласка у НП „Фрушка гора“; столови и клупе  

препуни „патине“ омеђени стећцима пресахлих 

чесама; Солдатовићев Бранко и Чардак још 

увек у својој лепоти; бунгаловима који 

судбински стреме претходнима из 

седамдесетих година; уређеном стазом са 

едукативним таблама до Бранковог гроба; 

руином некадашње ограде са стенаром 

каменим блоковима; изшмиргланим 

монументом.  

С' обизиром да је је овај наостељивији  део 

излагања протекао без веће дискусије са 

много мање сукоба мишљења око решавања 

проблематике на излетишту Стражилово коју 

су носиле претходне годишње скупштине 

прешло се на доделу награда. Наиме Друштво 

је у 1958 години расписало наградни конкурс 

за хербаријум Фрушке горе, збирку инсеката, 

збирку минерала и фосила, за фотографију из 

наших планина и литералне радове за 

чланове млађе од 15 година и старије уз 

додељивање награде које се крећу од 1000 до 

5000 динара. Основни циљ овог наградног 

конкурса је био: “да наша омладина користи 

своје слободно време што правилније и 

корисније на упознавању лепоте наших 

предела а уједно да им помогнемо у 

савладавању наставног програма 

упознавајући их са природним условима и 

развојем биљака и инсеката па тако да стекну 

моћ запажања природних закона под којима се 

живот природе развија“. Све је ово било у духу 

Марксовог дијалектичког материјализма који је 

морао сходно комунистичком уређењу, бити 

уграђен у све природне и друштвене науке. 

Међутим одзив карловачких средњошколаца је 

мањи од очекиваног па је председник упутио 

апеле на просветне раднике и родитеље да  

своју децу упућују овоме раду јер: „уколико ове 

1960 године успемо да са овим радом 

заинтересујемо што већи број наше омладине 

смањићемо тада број негативних појава и 

напомињем да ова критика упућена омладини  

није довољна за отклањање негативних 

појава, већ напротив перманентан користан 

рад“ закључује свој 

апел друг Јовановић. 

Али зато на оријента-

ционим такмичењима 

који су и они старији из 

Управног одбора при-

хватили да је то: “у 

неку руку, испит спосо-

бности планинара“, 

омладина ПСД „Стра-

жилово“ је масовно 

учествовала са жељом 

да буду најбољи и 

први. Али, то је део 

неке наредне приче. 
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Ko moţe da ĉeka 

tako dugo na dodir, 

najslaĊi na svetu? Stalaktit i stalagmit će 

razdaljinu od nekoliko milimetara uspeti da 

premoste tek u trećem milenijumu. A šta je jedan 

vek naspram osamdeset miliona godina, koliko je 

stara Resavska pećina? 

Priĉa o ljubavnoj ĉeţnji samo je jedna od mnogih 

koje će vam ispriĉati u Resavskoj pećini ukoliko 

posetite ovaj speleološki dragulj udaljen 20 km od 

Despotovca, u Gornjoj Resavi. Asfaltnim putem 

kroz zanimljiv krajolik brzo se stiţe do 

kreĉnjaĉkog brda Babina glava, u kome se nalazi 

Resavska pećina. Pravi naziv joj je Divljakovaĉka 

pećina, jer je na obodu istoimenog kraškog polja, 

koje – za ĉudo – ne deluje nimalo divlje.  

„Resavska pećina pripada grupi prirodnih dobara 

od izuzetnog znaĉaja. Uredbom Vlade Republike 

Srbije ona je dobila status zaštićenog spomenika 

prirode, ukljuĉujući i neposrednu okolinu površine 

11 hektara“ – objasnila nam je Gordana 

Milošević, direktorka Javnog preduzeća za zaštitu 

prirode, razvoj turizma i ugostiteljstva Resavska 

pećina. 

Na ulazu u pećinu red, kao nekada pred 

bioskopima. Deca s ulaznicama u rukama 

strpljivo ĉekaju. 
“Ubraja se u red najstarijih pećina u našoj zemlji, 

jer je stara 80 miliona godina, a stariji nakit se 

procenjuje na oko 45 miliona godina”, priĉa jedan 

od   mališana    drugovima    oko    sebe.    “Njeno 

stvaranje je poĉelo još pre velikog ledenog doba, 

radom reke ponornice u kreĉnjaĉkoj biološkoj 

podlozi”, uĉeno ga dopunjuje vršnjak. Razgovor 

prekida vodiĉ upozorenjem:  

“Unutra je veoma hladno, temperatura je uvek 7 

stepeni, vlaţnost vazduha je 80 do 100 %, zato 

se toplije obucite!” 

Pećina je duga 4500 m. Detaljno je istraţeno 

2830 metara, a za posetioce je ureĊeno oko 800 

metara. Sasvim dovoljno da zavire u podzemni 

svet. 

„Poseta traje oko pola sata, mada većina ostane 

znatno duţe. Ljudi ovde izgube pojam o vremenu“ 

- objašnjava vodiĉ Senad Kubat, koji je prošog  

 

 

 

vikenda imao 12 grupa posetilaca. Sa 

koleginicama Marijom Obradovim i Damirom Ilić 

uspeo je da pokaţe resavsku lepoticu svim 

zainteresovanim posetiocima kojih je u dva dana 

bilo 2500.  

„Prošle godine imali smo 40.850 posetilaca, tako 

da 18 zaposlenih u sezoni radi svakodnevno“ - 

kaţe Zoran Stojanović, upravnik Resavske 

pećine. 

Novu sezonu, koja traje od aprila do novemba, 

ovde su doĉekali sa obnovljenom trafo-stanicom. 

UraĊena je potpuna rasveta u pećini, umesto 

stare koje je podizala temperaturu, postavljena je 

nova sa hladnim svetlom da ne narušava 

mikрoklimu, a i estetski izgleda lepše. Stavljena 

su i pomoćna svetla za sluĉaj nestanka struje i 

video-nadzor. Obnovljene su i prilazne staze, 

osvetljenje, toaleti. Tako je, u 35. godini od 

otvaranja za posetioce, pećina zasijala u punom 

sjaju.  

Izuzetno vredno speleološko otkriće evropskih 

razmera pripisuje se dvanaestogodišnjem 

ĉobaninu Radošu Jovanoviću, koji je 1962. 

godine pokazao svilajnaĉkim planinarima, da bi u 

toku iste godine bila ispitivana od strane 

novosadskih speleologa sa dr Jovanom Petrović 

na ĉelu. Radovi na ureĊenju pećine trajali su 10 

godina.  
U ovom delu Kuĉajskih planina je do sada 

otkriveno preko 100 pećina, ali je samo Resavska 

otvorena za posetioce.  

Ulaz u pećinu, niz koje se spustila zelena zavesa 

od bršljena na nadmorskoj je visini od 485 

metara. Pravac obilaska ureĊen spiralnom 

stazom je u jednom smeru.  

Jedna od posebnosti Resavske pećine je što 

nakit, nastao rastvaranjem kalcijuma-karbonata, 

poĉinje od samog ulaza. Od minerala kroz koji 

proĊe voda zavisi i boja nakita: crvena potiĉe od 

oksida gvoţĊa, bela od kristalnog kalcijuma, a 

ţuta od primesa gline.  

Za postioce su ureĊene gornja i donja galerija. U 

gornjem nivou pećine, na samom ulazu je 

dvorana Kolonada. Ime je dobila po stalaktitima i 

stalagmitima koji su srasli formirajući pećinske 

Tekst: SLAVICA BERIĆ 
Ilustracije: INTERNET 
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stubove. Ostajemo bez daha pred bogastvom 

kristalnih oblika, ali stajanja nema, i već smo u 

sledećoj dvorani Košnica, nazvanoj tako po 

stalaktitima nalik na stare košnice pletare.  
Pred nama je suvi kanjon, bez nakita. Treća 

odaja pećine dobila je poetiĉan naziv “Predvorje 

istine”. U njoj su naĊeni alat i ognjište praĉoveka, 

(kamena sekira, vrhovi koplja...). Kraćim tunelom, 

koji je naknadno probijen, stazom od 

okamenjenih vodopada ulazi se u nakitom 

najbogatiju kristalnu dvoranu, gde se mogu videti 

“slonovo stopalo”, “obešeno jagnje”... Mašta je 

ovde najzad našla svoj dom.  

Sprilanim stepeništem se spuštamo u utrobu 

zemlje.  

„Ovo je moje radno mesto“ – kaţe s ponosom 

Senad, koji već 5 godina grupama pokazuje 

Koncertnu dvoranu, ili – kako je još nazivaju, 

Centralnu ili Dvoranu kipova. Nalazi se na 405 m 

nadmorske visine. Ime je dobila zbog 

akustiĉnosti. Ispod nje je treći nivo koji je zatvoren 

za posetioce. U središnjem delu je centralni stub 

visok oko 20 metara i širok 12 metara. Najlepši 

meĊu stubovima je nazvan “Kip majke sa 

detetom”. Ovaj stalagmit je zaštitini znak 

Resavske pećine. U prostoranoj dvorani videćete 

još stubove koji podsećaju na Afroditu, dţamiju, 

krivi toranj u Pizi...  

Zid izmeĊu centralne i 

Bobanove dvorane asocira na 

Ćele-kulu. Bobanova dvorana 

nosi ime po devetogodišnjem 

deĉaku koji je sa 

speleolozima silazio u pećinu 

u toku istraţivanja. Dalje se 

ide u “menzu” koju krasi 

vodopad od belog kristala, 

sledeći je koralni kanal. 

Poslednja, osma dvorana je 

posvećena roniocu Kepi. 

Upravo odatle se vide 

stalagmit i stalaktit s poĉetka 

priĉe, koji rastu jedan prema 

drugom, ostalo im je još 

nekoliko milimetara do 

“poljupca”, ali će im – kaţu – 

trebati hiljadu godina da 

premoste majušnu razdaljinu.  

U pećini ţive slepi miševi, ali 

se vešto sklanjaju od ljudi, 

tako da nismo naĉisto ko se 

koga više plaši. Pod uticajem 

svetlosti reflektora pojavili su 

se mahovina i lišajevi. Po 

reĉima direktorke Gordane 

Milošević, deo su se potrudili 

da skinu, a za ostatak se 

nadaju da će vremenom 

nestati, s obzirom na novo 

osvetljenje koje ne bi trebalo 

da naruši ţivot pećine. 
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Када сам 1956. године, као 
четрнаестогодишњи клинац 
газио маркираним стазама 
Фрушкогорске трансвер-
зале, нисам ни у сну могао 
замислити да ћу то 
поновити после много 
година. У свом 
планинарском веку сам још 
небројено пута "шарао" по 
обронцима нашег 
војвођанског брдовитог 
драгуља на разним 
оријентационим такмиче-
њима, слетовима, уређива-
њу маркација, логорова-
њима и обиласку планинарских домова којих је 
тада било много више и били су увек отворени 
да приме своје посетиоце. А онда ме је 
животни пут одвео у неку нову средину, међу 
неке друге људе и постао сам учесник неких 
других догађаја.  
Седећи на обронцима Карпата, на обали реке 
Нере, поново сам осетио дах планинског 
ваздуха који је доносио мирис шуме и 
разбудио моје сећање на давно прошла 
времена која сам оставио у недрима Фрушке 
горе. Осетио сам да се ближи моменат када ћу 
морати поново, по ко зна који пут, да се 
одазовем тој чежњи и зову планине.  
И онда је све почело да се догађа.  
После много година у посету старом крају 
дошао је мој брат с којим сам направио све 
победе у нашем заједничком планинарском 
веку. Сетили смо се ПСД "Железничара" из 
Инђије, нашег матичног друштва у којем смо 
поникли, где су наши родитељи били међу 
оснивачима давне 1950. године и у којем смо 
постигли највеће планинарске, смучарске и 
алпинистичке подвиге. Ступили смо у контакт с 
Владимиром Банићем, тада секретаром 
друштва и једним од најактивнијих и 
најнапреднијих планинара, који је имао осећај 
да повеже најстарије догађаје из историје 
друштва са најновијим активностима данашње 
генерације. Тада се родила идеја да поново 
пропешачимо Фрушкогорску трансверзалу по 
стазама које су исте као што су биле тада када 
смо је ми први пут обишли.  
Кренули смо 26. октобра 2013. године са 
центра Инђије колима до Манастира Велика 
Ремета, где смо оставили кола. Група коју су  
чинили   Владимир,   Здравко  и  Звонко  Ђаић,  

 
 
Давор, Злаја, Гордана, Деле и Раша је кренула  
у правцу Манастира Крушедол, па даље према 
Манастиру Гргетег, ТВ торњу, Старом Хопову, 
Новом Хопову, до Иришког Венца и тако, по 
добро означеним стазама завршили дневну 
туру од 25 км. Преноћили смо у Планинарском 
дому Железничар на Поповици у чистој соби и 
удобним креветима уз врло пријатну и веселу 
атмосферу.  
Сутрадан смо наставили по предвиђеној 
маршрути од Поповице према Манастиру 
Раковац па Думбовачки водопад – Беочин – 
Осовље – Орловац – Црвени чот – Бранковац 
– Змајевац – Врдник у дужини од 41 
километра. 
И поред извесних бојазни, целу дводневну 
туру, нас двојица од 70+ година смо прошли 
без тешкоћа уз другарску подршку осталих. У 
Беочинском Манастиру су нам се придружила 
два новосадска планинара и правили нам 
друштво до Осовља.  
Наставили смо следећег викенда, 3. и 4. 
Новембра када нам се придружио и Данило. 
Пошли смо из Врдника за Јазак па према 
Малој Ремети, Бешенову и Јабуци. Укупно 
километара: 17 Једна група је спавала на 
Летенки у шаторима које смо подигли поред 
Спортског центра, а нас двојица ветерана смо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст: 
ЗДРАВКО 

ЂАИЋ 
Фото: 

Др. СЛОБОДАН 
ЛАЛИЋ - ДЕЛЕ 
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провели ноћ у друштву мишева и буба-шваба 
у прљавим и неудобним креветима и то по 
"папреној" цени. Као што смо некад уживали у 
шалама и причи уз логорску ватру, тако је и то 
вече брзо промицало поред ватре, уз шале и 
приче о догађајима из планинарског живота а 
био је и отворен приручни бар на славину из 
балона доброг вина. Ко није био – не зна шта 
је пропустио!  
Рано ујутро смо устали и после вруће кафице 
и доручка кренули према Андревљу, 
Трешњевцу и Рохаљ базама. Брзо смо стигли 
до Андревља и ту имали пријатан сусрет и 
разговор с Александром Дамјановићем, 
аутором више књига о планинама и Фрушкој 
Гори. Од њега смо добили и књигу "Стидљиви 
хук Фрушкогорских водопада" у којој је на 
детаљан и читак начин описао све потоке и 
поточиће и њихове каскаде и водопаде. 
Јединствен урадак. Наставили смо до Рохаљ 
База и ту завршили данашњу етапу од 25 
километара.  
Вратили смо се у Инђију и заказали трећи и 
завршни део за 23. и 24. Новембар.  
Овај викенд је био посебан 
зато што су нам се 
придружили и двоје 
планинарских ветерана из 
Београда, Тоша и Олга. На 
Рохаљ Бази су нас дочекали 
Реза Карими и Гордана 
Хорват те нам појачали екипу 
на путу до Ђипше, 
Кувеждина, Петковице, 
Шишатовца и Хотела Фрушка 
гора где смо и завршили 
дневну туру од 27 
километара. Целим путем смо 
били праћени неуморним 

Делетом који је бележио све 
згодне тренутке својом 
камером, као и Сањом и 
њеном пријатељицом које су 
биле пријатно друштво.   
Остало нам је само да у току 
сутрашњег дана препешачимо 
последњу деоницу од 
Поповице до Дома под 
Главицом па до Дома на 
Стражилову и завршимо на 
Бранковом гробу и 
Стражилову у дужини од 20 
километара.  
Поново смо преноћили на 
истом месту у Дому на 

Поповици и поново је била врло загрејана 
атмосфера којој су допринели ветерани Тоша, 
Олга, Здравко и Звонко уз учешће Данила и 
Владимира. И овог пута је вино било добро. 
Ујутро нам се придружило трочлано друштво 
из Шида с којима смо провели лепу пешачку 
туру до Стражилова.  
И тако смо савладали све стазе и богазе на 
траси Фрушкогорске трансверзале, од прве до 
последње контролне тачке, у целој дужини, 
расподељено на три викенда. 
Сусретали смо инересантне људе, водили 

разговоре с људима који су имали шта да нам 

кажу, упознали особе којима је планинарење 

урасло у срце као и нама двојици, који смо 

трансверзалу поново прошли после толико 

година. Јединствен доживљај за нас двојицу а 

надам се и за све који су нам правили друштво 

и пружали подршку док смо заједно уживали у 

пешачењу по планини наше младости. Тако ће 

поред значке број 12 из 1956. године бити 

додата и значка из ове године. Видимо се на 

некој новој Трансверзали. 
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25. Јануар 2014 године. 

Учесници су долазили у 

Вршац на паркинг код хотел 

''Србија'' до 09:00 часова 

сопственим  превозом, 

одакле су  их водичи 

домаћина повели до 

планинарског дома  

''Панонија'' и послужили  

топлим чајем. 

После  доручка  извршено  је   

пријављивљње  учесника по  

друштвима,  званично отварање  акције  и  у 

10:00 сати. колона је кренула на успон по снегу, 

који  је био  дебљине  око  15 цм. 

Време је било облачно и падао је снег, који је 

''упијао ''  скоро све наше гласове, тако да смо се 

и сами чудили откуд ова тишина која се скоро 

чује. 

Температура  ваздуха  кретала се између – 2 и + 

1 степен целзијуса што је било идеално за 

ходање. Испод  самог врха  снег је  био  нешто 

дубљи, а Кошава, која се до тада притајила 

почела нас је подсећати да смо на њеном терену. 

На  врх смо изашли око 13:30, где  смо остали  

око  четврт  сата. Мада  се  на трен  појавило  и  

сунце,  нисмо  се  дуго  задржали  на  врху,  већ  

смо  кренули  истим путем  којим смо  ишли  и  у 

доласку. Успут  смо  пролазили  поред ''милион'' 

стабала  исечених  у шуми и било нам је жао што  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

су тако лепа и здрава стабла исечена у 

шумарској акцији под називом:  ''ЗДРАВСТВЕНА  

СЕЧА''.  

У планинарски дом  ''ПАНОНИЈА'' стигли смо 

нешто после 16:00 часова, где смо били 

послужени топлим напитцима (чај и кафа), а 

затим смо вечерали веома добар пасуљ као  

касни  ручак или рану вечеру. 

После краћег дружења у дому  кренули  смо  

према  граду,  јер  је  снег почео  да  пада  гушће  

и  најавио  први  талас  завејавања  Војводине. 

 

Планинарска Друштва учесници акције: 

П.С.Д. „Вршачка Кула“ - Вршац     1 

П.А.К. „Матерхорн“ - Панчево      3 

П.Д. '“Челик'“ - Смедерево     8 

П.Д. '“КАУП'“ - Београд      4 

П.Д. „Победа“ – Београд     1 

П.С.К. „ Железничар“ - Вршац     14 

Грађанство  -  непланинари  -  В  р  ш  а  ц  2 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Текст и Фото: 

РАДЕ 
РАДИЧЕВИЋ 
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По веома топлом времену за ово доба године, 

на Фрушкој гори је у суботу 08. фебруара 2014. 

одржана планинарска акција UltraFresh, 16. 

традиционална екстремна ноћна шетња, на 

којој је 46 учесника имало прилике да испроба 

своју психо-физичку спрему пешачећи по 

тешко проходним теренима у широј околини 

Стражиловачке долине. Имали смо 

задовољство да угостимо и да се дружимо са 

„фрешерима“ из Новог Сада, Београда, 

Зрењанина, Петроварадина, Шида, Коцељеве, 

Бечеја, Сирига, Банатског Двора, 

Гардиноваца, Инђије и Сремских Карловаца. 

Хвала свима. 

Старт и циљ акције (23.59 - 03.30 сати) био је 

на планинарском дому Стражилово, чија се 

потпуна реконструкција очекује на пролеће. 

Рута је изгледала овако: Пл. дом Стражилово  

- долина Загуљанац - Буковачке ледине - 

Карловачки поток - Слапови - Мали Кусак - Пл. 

дом Стражилово, укупне дужине 7,82 км. 

Кренули смо лагано узбрдо стазом ка 

Шестановој шуми, уживали у сјајном погледу 

на Нови Сад, а затим се стрмоглаво спустили 

преко ливаде прво у густо шибље, шипак, 

дрењине, трњине, купине... па даље до увале 

која води до долине. Увала је била јако 

неприступачна и уска, и једино је било могуће 

ходати по блатњавом кориту. Сви смо се 

успешно спустили до долине у којој се налази 

извор и наточили воду. Одатле смо се преко 

ораница попели на „средњи" гребен, а затим 

се спустили у следећу долину, да би се попели 

према Буковачким лединама. Након краће 

паузе у четинарима, кроз веома густу 

вегетацију спустили смо се до Карловачког 

потока, пресецајући неколико вртача, увала и 

јарака. Потоком смо ишли узводно до слапова, 

па преко стена и маховина наставили даље 

још неко време. Онда је уследио најзахтевнији 

успон на Мали Кусак. При повратку са Куска на 

дом, група се раздвојила у две екипе од по 

двадесетак људи, али су сви безбедно стигли 

до циља.  

Био је ово први UltraFresh без снега у 

последњих 6-7 година али је забава у шуми, 

као и увек, била на веома високом нивоу. 

UltraFresh наставља да буде нејнеобичнија 

шетња на овим просторима која својим 

концептом и људима који долазе на њу у 

потпуности одудара од класичних 

планинарских акција ушушканих у формате и 

правила неких прошлих генерација и 

менталних склопова. После шеснаест година и 

даље смо несхваћени, исмевани па чак и 

клеветани од појединаца и група али остајемо 

другачији и поносни смо на то! 

До следећег фебруара... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст и Фотографије: 
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВ и БРАНИСЛАВ СРДИЋ 



Број 86                                                                             Пролеће 2014.                                                                          Страна 25 
 

Билтен ПУТНИК                                                      Информативно гласило ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 

 

 

Припремип: Др. БОРИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ 

„Прптекла 1954 гпдина забележена је у  нащем 

планинарству кап јубиларна, јер се наврщилп 80 

гпдина пд псниваоа првпг планинарскпг друщтва у 

Југпславији и 30 гпдина пд псниваоа планинарскпг 

друщтва у Впјвпдини. И наще друщтвп се убраја у 

пна друщтва кпја су пре 30 гпдина пснпвана. Јпщ 

пре фпрмалнпг оегпвпг псниваоа група млађих 

људи и пмладинаца пкупљала се пкп прпф. 

Панајпта Мипдрагпвића, тада без сумое једнпг пд 

најпдущевљенијих и најактивнијих планинара 

нащих крајева, с оима правила веће излете и 

прппагирала планинарствп. Та група дала је 

најактивније шланпве и прппагатпре планинарства 

кпји су јпщ и данас нпсипци тпг ппкрета. У перипду 

дп другпг светскпг рата друщтвп је ппред шистпг 

планинарства рещавалп и мнпге туристишке 

прпблеме Карлпваца и пкплине“ - биле су увпдне 

реши председника ПСД „Стражилпвп“  на редпвнпј 

гпдищопј скупщтини друщтва, пдржанпј 24. 

фебруара 1955, у свешанпј сали Карлпвашке 

гимназије 

 У гпдини псниваоа нащег савеза, прпфеспр 

Панајпт Мипдрагпвић је бип прпфеспр Карлпвашке 

гимназије и предавап математику у 6, 7 и 8 

разреду, физику у 4 и 7 разреду а филпзпфије у 7. 

разреду. За  свпј неумпрни рад са ушеницима, какп 

на ппљу пбразпваоа али такп и на брпјним 

ваннаставним активнпстима, пдликпван је 

прденпм Светпг Саве 4 реда. Велики заљубљеник у 

прирпду и уппщте у здрав телесни живпт шинип га 

је једним пд впдећих прганизатпра спкплскпг 

ппкрета у Сремским Карлпвцима а стешена знаоа и 

велики радни елан је пренпсип и на свпје ушенике. 

Такп је 23 маја 1924 гпдине прганизпвап излет 

ушеника-спкплпва са свпјим кплегпм прпфеспрпм 

Кпстпм Петрпвићем у Нпви Сад на ппсвету 

спкплске заставе. Бип је впђа брпјних 

једнпдневних излета свпјих ушеника, а нарпшитп 

пних у време пплагаоа нижег тешајнпг испита, у 

пкплину Карлпвашку. Наредне гпдине ти ће излети 

бити брпјнији, вищедневни и садржајнији. 

Заппшиое излет, 16 априла у Бепшин и разгледаое  

 

 

фабрике цемента да би већ 25 априла бип на 

Авали и пдржап пригпдну беседу на грпбу 

Незнанпг јунака а 29 априла са ушеницима 8 

разреда препащашип је Руднишке планине. 15 маја 

пплази из Сремских Карлпваца прекп Букпвашких 

ледина, Вилине впдице, Вушјег дпла и дплинпм 

Нпвпселскпг пптпка дп Дешијег ппправилищта на 

Ирищкпм венцу. У Сенти се 23 маја пдржавап 

велики слет жупе „Светпзар Милетић“ кпме 

присуствује и Прпфеспр Мипдрагпвић са свпјим 

ђацима. У великпм ђашкпм Дневнику са излета 

стпји записанп: “тпм приликпм ушеници су 

ппхпдили и разгледали шувени музеј г. Јпце Вујића, 

кпји их је усрднп примип и знаменитије им 

предмете свестранп прптумашип“. А  ушеници 

кпјима је прпфеспр предавап шиниће пкпсницу  

ппслератнпг развпја планинарства у Сремским 

Карлпвцима. Ту се нарпшитп истишу Мащиревић 

Лазар и Јанкпвић Димитрије кпји су били тада 

ушеници 7. разреда, Маткпвић Владислав ушеник 1. 

разреда, Ракић Владан ушеник 6. разред. У јесен 

1924 за председника Удружеоа Младих 

прирпдоака кпје је пснпванп щкплске 1922/23 за 

председника се бира Лазар Мащиревић ушеник 7 

разреда. Уз Димитрија Јанкпвића друга из разреда, 

а кпји је у тпм гимназијскпм перипду вище 

исппљавап наклпнпст према певаоу и свпј рад 

усмерип у Ђашкпм уметнишкпм друщтву, ппстаће  

главна ппкреташка снага планинарства у Сремским 

Карлпвцима педесетих и щездесетих гпдина 

двадесетпг века.  

Свпјеврстан „ппдухват“, претешу фрущкпгпрске 

трансверзале, прганизпвап је прпф Мипдрагпвић 

са кплегиницпм прпфеспрпм францускпг језика 

Јеленпм Динић, када је ппвеп ушенике 6. разреда 

гребенпм Фрущке гпре. Од 13 дп 15 маја 1927 

гпдине, свпјеврсна авантура је заппшела у Илпку, 

дп кпга су стигли парпбрпдпм из Нпвпга Сада, па 

затим прекп Дивще, Кувеждина, Петкпвице дп 

Шищатпвца где су се ппклпнили мпщтима Стевана 

Штиљанпвића и разгледали библиптеку Лукијана 

Мущицкпг. Затим настављају прекп Трескавца, 

Тестере дп Змајевца „прегледајући успут све 
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истпријске и мпдерне знаменистп“ какп су тп у 

дневнику записали. Ппследоа етапа је била 

Фрущкпм гпрпм пд Змајевца, на кпме су у тек 

заврщенпм планинарскпм дпму пренпћили, 

Еугенпвим путем дп Астала а затим дп Сремских 

Карлпваца. 

Заљубљеник у Алпе кпје ће их ппхпдити свакпг 

щкплскпг расупуста у срцу је пптајнп увек нпсип  

љубав према свпјпј птачбини и оеним планинама 

па је шестп мнпгима пришап: “Мнпги мисле да 

Србија нема лепих излетищта. У ствари тп није  

ташнп. Ташнп је самп да србијанска излетищта нису 

ппзната шак ни щирем кругу планинара а п другим 

излетницима да се и негпвпри. Неједнаки услпви 

живпта шак и крпз нпвију истприју Србије 

дппринели су да пна пстане запсталија у мнпгим 

културним збиваоима па и у планинарству и 

туризму. Дпк су се на пример планинарствп и 

туризам пбилатп развијали у неким крајевима 

дптле су пред ппследои рат Србијанци знали за 

туристишка места самп ван Србије. И премда 

већина нащих планина не пбилује висинама, кап 

излетищта су изванреднп ппгпдне. К тпме ваља 

дпдати нарпшите леппте мнпгих нащих река, 

пећина, језера кпји су све пдлишни пбјекти за 

планинарствп у ужем смислу и за туризам. 

Ппследоих гпдина планинари су прпкрстарили сва 

лепа места и дпнели драгпцене ппдатке п 

прирпдним лепптама нащих крајева. Онп щтп се не 

ппзнаје маое се впли и затп треба щтп пре указати 

на мнпгпбрпјне лепе кутке какп би щира јавнпст 

мпгла да сазна п оима“. Тп га је навелп да 

ушествује у једнпм, за тп време, непбишнпм излету. 

И затп када смп данас, сведпци наглпг развитка 

Кппапника, не мпжемп а да се не сетимп једнпг 

излета бепградских планинара са гпстпм, 

председникпм ПД „Стражилпвп“ из Сремских 

Карлпваца, прпфеспрпм Панајптпм 

Мипдрагпвићем, ускрщоих празника 1932 гпдине. 

Тај излет, увидеће се ускпрп, пставиће неизбрисив 

траг  у планинарскпј хрпници Кппапника, јер дптле 

су самп ретки ппјединци или наушне групе 

залазиле на пву планину. Крпз фптпграфије, 

извещтаје, предаваоа у гиманзијама и 

факултетима, спкплским друщтвима, 

планинарским и туристишким прганизацијама, 

ппшиое систематски рад на уппзнаваоу и 

припреми да Кппапник ппстане пнп щтп је данас. 

Већ, наредне 1933 гпдине, заппшиоу брпјне групне 

ппсете, кпје се вище нису ни прекидале. Три 

гпдине ппсле тпг излета, на Кппапнику је бип 

ппдигнут и планинарски дпм, први већи дпм у 

целпј тадащопј Србији. 

Сећаое на пвај излет није самп, јпщ један леп 

планинарски дпживљај карлпвашкпг прпфеспра и 

бепградских планинара, негп је пн дпгађај пд 

истпријскпг знашаја за српскп планинарствп.  

План пве групе планинара је бип да се за време 

ускрщоег распуста пппну на врх Кппапника а са 

оега пребаце на планину Жељин, пдатле на Гпш, и 

излет заврще у Вроашкпј Баои. Тек заврщенпм 

пругпм, где су први впзпви заппшели сапбраћај 

1931 гпдине, стижу дп села Рудница, касније 

главнпг исхпдищта планинара на Кппапник.  Впђа 

групе је бип инжеоер Дущан Ппдградски, прпфепр 

Средое технишке щкпле у Бепграду, кпји се старап 

п прганизацији излета, па се затп у оегпвпм 

претещкпм ранцу нащла и на реверс узета  

друщтвена буспла, впјна секција пвпга дела Србије 

и други неппхпдни инструменти. Ппщтп ни други 

шланпви пве експедиције нису мпгли ташнп 

пдредити  садржај ранаца са ппремпм и хранпм за 

шетири дана, пна бива претещка за нпщеое па 

унајмљују пдмах два кпоића кпји ће нпсити пву 

„багажу“.  А хрпнишар пвпга излета,  инж. Ратимир 

Стефанпвић, је већ у ппшетку дневника записап: 

„Акп се Кппапник ппсматра из решних дплина, виде 

се степенасте терасе у кпје је раздељен. Најпре се 

из дплина стрмп уздижу први птсеци а пнда 

дплази и прва ппврщ. Из ое, нещтп блаже, пеоемп 

се на другу терасу с кпје, ппет великпм 

степеницпм, настаје трећа ппврщина, такпзвана 

Велика Раван кпја се прпстире целим Кппапникпм. 

Из те ппследое велике заравни уздижу се сви 

главни кппапнишки виспви па и оегпв главни врх 

Сувп Рудищте. Такп изгледа пдпздп. Кад му 

приступимп, кад се пеоемп и хпдамп пп 

Кппапнику, пнда се те ппврщине не псећају такп 

изразитп, псим пне ппследое, Велике Равни ппд 

самим врхпм.“ Лаганп пеоући се, за већину 
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ушесника кпји су навикли на пејзаже щумадијских 

планина, брпјни призпри пд Чајетинске шесме, 

прекп стругаре на Лисинскпм пптпку, па крпз 

мрашну пращуму шетинара ка Сувпм Јелаку из кпјег 

излазећи загазище у снежне нанпсе, где им смушке 

заменуще гпјзерице, пстављаще неизбрисив 

утисак. А прпфеспра Панајптпвића је тп вратилп у 

сећаое на прве планинарске авантуре у 

Слпвенашким и Швајцарским алпима. Пренпћивщи 

у стругари сутрадан ппранище јпщ пп смрзнутпм 

снегу пд нпћнпг мраза ка врху Кппапника. 

Хрпнишар пвпг излета јпщ бележи: “Извукли смп се 

из щуме на зараван ппд Сувим Рудищтем. Управп 

пнде где ће касније стајати планинарски дпм и 

бити вежбалищте смушара, ми смп се искппавали и 

мушили у дубпкпм снегу. Онај кпји је нпсип смушке 

сада нам се ругап, дпк смп ми прппадали у снег 

пмекщан сунцем, пн је лакп стајап на ппврщини. 

Али се затп мушип при усппну јер су смушке биле 

крвнишки намазане “миликерц“ свећпм и клизиле 

су назад при свакпм кпраку. Ипак, негде пкп десет 

шаспва пре ппдне, шас газећи снег а шас прпбијајући 

се крпз жбуое клеке, изащли смп дп 

триангулаципне пирамиде кпја је пнда ппстпјала 

на врху Сувпг Рудищта“. 

За сада пвпликп п кппапнишкпм путеществију па да 

се вратимп нащпј јубиларнпј Скупщтини кпјпм 

председава управп Др Димитрије Јанкпвић, 

прпфеспр физике на ПМФ у Нпвпм Саду, у свпјству 

председника Друщтва. Накпн увпдних реши из 

кпјих смп сазнали дппринпс карлпвшана развпју 

планинарства у Впјвпдини и Србији, мпраће свпј 

извещтај, у некпликп решеница да прилагпди у 

преппзнтаљиву ппслератну ретприку: „У 

пслпбпђенпј птачбини пвп је друщтвп пбнпвљенп 

пре три гпдине и за краткп време ппстиглп видне 

резултате. Лепа планинарска традиција, 

разумеваое и ппдрщка нарпдних власти и 

Ппкрајинскпг пдбпра Планинарскпг савеза уз 

залагаое шланства пмпгућили су те успехе. 

Специфишнпст Карлпваца и пкплине, Бранкпвп 

Стражилпвп и Фрущка Гпра утицали су ппзитивнп 

на развитак и напредак нащег друщтва. Све је тп 

билп пд знашаја за фпрмираое лика нащег 

планинара кпд кпга се та специфишна љубав према 

месту и пкплини крпз излете и уппзнаваое наще 

земље пренпси и на целу птачбину.“  

Председник ће и ппред извесних прганизаципних 

слабпсти истаћи мнпгп веће успехе у раду: “Излети 

ппхпди и такмишеоа били су пве гпдине главни 

пблици рада. Нарпшит успех је ппстигнут у ппгледу 

ушещћа пипнира на излетима. У девет излета у 

Фрущку гпру билп је 327 ушесника пипнира. 

Омладинци и шланпви друщтва ппред вище излета 

у Фрущку гпру ушествпвали су на излетима на 

Авалу, слету на Тари, Фужинама и Ппппвици. Једна 

група била је на скијащкпм излету на Кппапнику а 

један шлан суделпвап је у ппхпду на Алпе у 

Аустрији. Приликпм слета на Тари један деп нащих 

планинара сплаварип је низ Дрину а други деп 

ищап крпз каопн Раше.“  

И јпщ једнпм ће се псврнути на пбележаваое 30 

гпдина планинарства у Впјвпдини решима: “У 

пквиру јубиларне гпдине врщена је путем щтампе 

прппаганда планинарства, а друг Никпла Ханг 

приредип је у прпстпријама друщтва излпжбу 

уметнишке фптпграфије. На предлпг пве управе, 

ппвпдпм јубиларне гпдине Ппкрајински пдбпр је 

дпделип сппмен плакету прпфеспру Панајпту 

Мипдрагпвићу кап заслужнпм ппбпрнику 

планинарства. У тпку гпдине су се прганизпвале и 

две пригпдне приредбе на Стражилпву“. 

Друщтвп је распплагалп са смещтајним 

капацитетима кпје су шинили: Дпм и планинарскп 

пренпћищте на Стражилпву и пмладинскп 

прихватилищте у Двпрскпј бащти. Планинарске 

коижице су издате за 252 шлана пд кпјих прекп 

пплпвина птпада на пмладину. Др Димитрије 

Јанкпвић је на  Гпдищопј Скупщтини Ппкрајинскпг 

пдбпра  изабран за пптпредседника а за щефа 

грађевинске секције Инг Лазар Мащиревић. 

Друщтвп се и кадрпвски пјашалп са шланпм кпји је 

заврщип тешај за пипнирске рукпвпдипце на Тари а 

други на Кппапнику за планинарске впдише.  У 

витринама друщтва нащла су се и два пехара 

псвпјена на пријентаципнпм крпсу- један за 

псвпјенп другп местп на такмишеоу  за Дан 

репубилке и један за треће местп псвпјенпг на 

такмишеоу ппвпдпма Дана Армије.    
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"...Ако ме неко пита да ли 

треба ову причу  

(Фрушкогорски мара-

тон) наставити даље апсо-

лутно сам за. За град 

величине као што је Нови 

Сад, од близу 350.000 

становника сигурно би 

требала 2-3 маратона 

током године из једног 

јединог разлога - маратон 

је лепа прилика да људе упутимо да се баве 

рекреацијом у природи, а ако нисам рекао сад 

треба истаћи да маратон није такмичарског 

карактера, наше гесло је да треба да победите 

себе, да савладате неку стазу... ...Младости је 

на маратону и превише, имамо врло прецизну 

статистику која говори да је близу 80% од 

учесника на сваком маратону млађе од 25 

година. То довољно говори да оваква 

манифестација треба да постоји на овим 

просторима из простог разлога, младима у 

данашње време, сурово, напето, ужурбано, 

кризно, треба понудити неке друге садржаје. 

Маратон је прилика за то и кажем да је мало 

више слуха за целу причу таквих маратона на 

нашој лепотици, Фрушкој гори, треба да има 

најмање 2 па можда и неки у зимским 

условима, не мора бити оволика дужина, нека 

краћа, али и током зиме Фрушка гора је 

изузетно лепа..." (Из интервјуа за филм "Уз 60 

година ПСД Железничар Нови Сад" о 

Фрушкогорском маратону говори Миливој 

Настасић, дугогодишњи Председник 

организационог одбора Маратона) 

Док сам снимао овај итервју прошло ми је кроз 

главу да су ме и раније питали да ли на 

Фрушкој гори има неки зимски маратон и да ми 

се већ тада рађала идеја да организујем 

нешто слично а потврда да зимски маратон 

треба Фрушкој гори из уста једног таквог 

ауторитета као што је Миливој Настасић само 

ме је учврстила у тој идеји и више није било 

питање да ли треба него када ће га бити и ко 

ће га организовати. Фрушка гора је тада имала  

 

 

 

2 маратона, Фрушкогорски који је обухватао 

централни и источни део Фрушке горе и 

Буковачки махом на њеном источном делу. 

Западни део скоро да није имао ни 

маркираних  планинарских стаза а ни неко 

активно друштво. Додуше има Трансверзала 

Сремски фронт коју смо Александар 

Дамјановић и ја обновили 2001. године а 

повремено и маркирали али није лиценцирана. 

Има и планинарско друштво (ПСД 

"Железничар" Шид) које, додуше, организује 

летовања и зимовања па и одласке на веће 

планинарске акције али неку активност током 

целе године није имало. Те 2012. године сам 

осмислио нову Шидску трансверзалу и доста 

времена провео на утврђивању трасе којом ће 

трансверзала пролазити. На послу трасирања 

придружује ми се половином године Радован 

Радујковић, професор географије и 

заљубљеник у Фрушку гору. У другој половини 

године успостављамо контакт са Туристичком 

организацијом Шид (што ми није пошло за 

руком претходне године), показали су 

интересовање, обећали нека средства што 

нам даје подстрек да не жалимо ни време ни 

паре (своје) да приведемо посао крају. На 

терен смо углавном, због штедње, ишли пешке 

или бициклом и тако до краја конципирали 

Шидску трансверзалу, кружну стазу укупне 

дужине око 66км која је са Фрушкогорском 

имала заједничку деоницу Стара Бингула - 

манастир Ђипша и када се те две 

трансверзале гледају као једна целина 

остварена је моја стара идеја о једној великој 

Фрушкогорској трансверзали којом обилазећи 

највећи део Фрушке горе долазимо до свих 

фрушкогорских манастира,  а имамо и излаз 

на пругу и аутопут (Шид). 

Идуће, 2013 године, почињемо и са 

маркирањем Шидске трансверзале при Шиду а 

ја покушавам да се учланим у шидски 

Железничар пошто ми је требала маркица за 

плаћену чланарину а нисам био у могућности 

да то обавим у матичном друштву (ЖПСД "Др 

Радивој Симоновић" Сомбор) чији сам члан 

Текст и Фото. 
Др.СЛОБОДАН 
ЛАЛИЋ - ДЕЛЕ 
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био од 1993.г. Пошто није било маркица  нити 

показано интересовање за њихову набавку (до 

мог одласка на Елбрус) одлучујем се за 

учлањење у ПСД "Железничар" Нови Сад а 

пошто је Рашина и моја активност побудила 

интересовање код појединаца у општини Шид 

одмах сам изразио жељу да у Шиду направим 

подружницу новосадског "Железничара" и као 

такви организујемо  прве шетње у околини 

Шида а прикључили смо се и акцији матичног 

Друштва на Летенки као и обиласку 

Фрушкогорске трансверзале у акцији Повратак 

у прошлост "Железничара" из Инђије. У 

маркирању нам се придружује Мића Малушић, 

а у шетњама поред нас тројице најактивији су 

били Верица Жилић са осмогодишњим сином 

Срђаном који је своју прву шетњу (где нас је 

било 19) описао у свом писменом задатку на 

тему "Најлепши дан на распусту" што ми је био 

доказ да, све у свему, радимо праву ствар. 

10-ог октобра 2013. добијам јубиларну награду 

за 30 година стажа, после два-три дана 

размишљања већ се видим на Арарату, својој 

жељи из  детињства али већ сутрадан вест  да 

jе    14.   јануар,   Српска   (Православна   Нова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

година), нерадни дан. Шок у коме сам спојио 

две ствари: паре и нерадни дан, се брзо 

искристализовао у НОВОГОДИШЊИ 

МАРАТОН ШИД 2014. касније промењено у 

ШИДСКИ НОВОГОДИШЊИ МАРАТОН. Стазе 

смо имали, осмишљене и добрим делом 

маркиране, комбинација од делова Шидске и 

Трансверзале Сремски фронт. Чекао нас је, 

нас тројицу, убитачан посао: довршити 

немаркиране делове кружних делова 

маратона, поправити проблематична места и 

измаркирати попречне делове како би се 

добила жута 12км, бела 20 и плава 24км и 

најдужа, кружна, црвена стаза 32км. 

Првобитно маркирање делова стазе по 

ленијама које је рађено за пешаке, ређе 

маркације, нисмо успели да дотерамо, док смо 

кроз шуме додатно маркирали  јер сам се 

бојао смањене видљивости због магле или 

снега. 

10-ог новембра 2013, војвођанска трекинг лига 

на Поповици, договарам са Зораном 

Вукмановим, Директором ВТЛ, да маратон 

кандидујемо за 1.коло ВТЛ 2014. То нас 

додатно  обавезује и без Зоранове подршке 

тешко да би маратона уопште и било. На 

радном месту осим Адашеваца добијам да 

радим и у Вашици, Илинцима и Батровцима. 

Некад радим и до 17:30 (и тако све до 11-ог 

јануара). Дан је, ионако, све краћи. Дешава се 

незамисливо, Раша и Мића иду да маркирају 

без мене. 

14. децембар 2013 На Годишњој скупштини 

ПССВ Шидски новогодишњи маратон пролази 

као  1. коло   Војвођанске  трекинг  лиге.  Више 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нема узмицања. Само напред. 

Зоран ме стално опомиње за штампани 

материјал (дипломе, беџеве,...) ја 

одговарамда је све у реду а немам идеју, 

немам кад да мислим, преуморан сам. Како да 

будем оригиналан? Шта може да представља 

Шид? Можда довољно не познам Шид али 

обрни окрени као једино право решење видим 

само једно: Сава Шумановић. Слика Саве 
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Шумановића. Кажем Зорану да је све у реду а 

нисам ишао у Галерију слика "Сава 

Шумановић" у Шиду да питам за дозволу 

коришћења слике. Пуно обавеза на послу, 

слободно време на терену, али време 

маратона се примиче. Гура ме Зоран, гура ме 

и Слободан (Угрешић), пријатељ из Шида, мој 

највећи критичар са којим ломим копља како 

би се нашло ако не најбоље онда 

најоптималније решење за дате услове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. децембар 2013. Стално ме је мучило место 

старт-циљ. Стазе увелико истражујемо и 

обележавамо а почетак и крај немамо. Ређају 

се варијанте, и одбацују, да би се на крају 

искристализовала  пета, и најбоља, варијанта 

то је Спортски центар Шид: нема прелаза 

преко великих саобраћајница у центру Шида 

(безбедност на првом месту) и има велики 

паркинг (велико олакшање за све 

моторизоване учеснике). 

26. децембар 2013. одлазим у Галерију, 

добијам дозволу за коришћење слике Саве 

Шумановића на маратонском штампаном 

материјалу. Кажем Зорану све је у реду а 

немам идеју, бојим се да не оскрнавим слику, 

не знам да за те ствари користим Фотошоп. А 

маркирање траје.   

4. јануар 2014.  Мали проблем у Спортском 

центру Шид, добијена сагласност само треба 

нова молба у којој треба истаћи да тражимо 

коришћење простора без надокнаде. 

5. јануар 2014. Проверена вест: 14.јануар је 

радни дан а ја потенцијалним учесницима 

рашчишћавам недоумице МАРАТОНА ЋЕ 

БИТИ био 14.јануар радни или нерадни дан (и 

одмах код претпостављених пријављујем 

један дан годишњег одмора са образложељем 

да славим и Православну Нову годину) 

Недеља, прелеп сунчан дан, не пешачим, 

крчим део стазе између Сота и Сотског језера. 

Физички рад ми олакшава да мислим како да 

урадим штампани материјал али кад седнем 

за комјутер... добро је да је остао цео. Зоран 

пита ... дође ми да одустанем од свега. 

9.  јануар  2014.  Коначно.  Обасјало ме Сунце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успоставио  контакт  са Дачом (Далибор  

Огризовић) и решио проблем штампаног 

материјала, одабрали смо слику Саве 

Шумановића "Илочки друм зими" из 1942. 

године. Двострука симболика, то је била једна 

од Савиних последњих слика а нама је 

почетак а с друге стране све стазе маратона 

иду лево и десно од тог пута и сви маратонци 

га два пута прелазе. Кад сам видео како је 

Дача решио беџеве, дипломе и захвалнице 

схватио сам шта је то "примењена уметност". 

Обилазимо стазе, довршавамо маркирање, на 

незгодним местима качимо кесе на шибље, 

грање дрвећа, ... 

10. јануар 2014. пријављујемо догађај 

Полицијској управи Шид. Ни у Дому здравља 

не праве проблеме око санитетског 

обезбеђења догађаја. 

Нико не даје паре. Причали су "После Нове 

године" а ја нисам схатао да се то односи на 

фискалну или какву већ годину и да сам паре 

могао добити тек за Маратон 2015. Но, идемо 

даље. Не одустајем од крофни, ни од кифли и 

чаја. Нећу рећи од чега сам одустао, нека то 
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буде мој пропуст који ће ... Кифле и чај ми дан 

уочи Маратона решава Црвени крст Шид, 

раније су обећали теренску екипу на 

контролној тачки. 

Немам контролоре. Раније сам од матичног 

Друштва добио и донео сав материјал за 

контролне тачке али контролоре за све 

контролне тачке немам. Резервни план је да 

то буду неки моји пријатељи који ће доћи да 

пешаче али то тек у крајњој нужди. Та резерва 

ми даје комоцију да сво слободно време 

користим за рад на терену, ако могу назвати 

нешто што ми причињава задовољство радом 

- пешачење из било ког разлога и повода је за 

мене, пре свега, задовољство. Још ако могу 

користити камеру... 

12. јануар 2014... Нови шок. Зоран поставља 

питање регуларности старта. Раније  сам  хтео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клизни старт али би то имало безбедоносних 

проблема а и било је критика од стране 

планинара да то није довољно лепо што сам ја 

једва дочекао и донео одлуку за групни старт 

али како сад да гарантујем да ће сви 

старовати у исто време? Решење ми даје мој 

највећи критичар, Слободан Угрешић: 

самолепљиве тапете - сав материјал се 

подели током пријављивања (учесничка 

књижица, опис стаза) а стартни број на 

самолепљивом тапету неколико минута пре 

старта и сви су дужни да га залепе на видном 

месту. 

Појачање на обележавању, укључује се 

Милош Смиљанић, направио шаблоне од 

линолеума за маратонске маркације које смо 

на крају осмислили да на нешто личе: бели 

трапез са три црвене стопе све то подвучено 

бојом на којој стази се маркација налази, код 

циља у одласку и повратку су све стазе 

црвена, плава, бела и жута. Сада се маркира 

око хале. 

Нисам одустао ни од плаката, готови су 13-ог 

јануара. Овако лепо идејно решење заслужује 

да буде и у великом формату па макар га имао 

само за себе. 

Набавио самолепљиве тапете а и свеске, 

фломастере... (Туристичка организација Шид  

се, коначно, испрсила). 

Са Милошем (Лалић) обележио 

проблематичан део изнад манастира Света 

Петка. Нисмо успели да искрчимо део код 

Јосине воде. 

Чика Славко Ножинић направио кочеве за 

обележавање  и заставице за сигнализацију на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прелазима преко главног пута. 

Пропустио сам састанак са адашевачким 

омладинцима, каснио пола сата, испоставило 

се да су ми недостајала бар два контролора - 

не зовем никог од планинара пријатеља да 

помогну - ризикујем, желим да имам више 

пешака учесника у маратону. 

Састанак са извиђачима, обећали су људе за 

контролне тачке. 

Јадранка, Милош и ја дочекујемо Нову годину 

са маказама и фломастерима у рукама 

правећи стартне бројеве, плаве за маратон 

црвене за трекинг лигу. Од 1 до 150 у обе боје. 

Поноћ је увелико прошла. У кревет. Шта је ту 

је. Данас је тај дан, дан 1-ог Шидског  

новогодишњег маратона. 
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14. јануар 2014. 7 сати, Спортски центар Шид 

закључан. Пред халом смо Славица, Милош и 

ја. Спремам се да тражим директора, радници 

долазе - имају кључ. Један такмичар стигао 

(Атанас Снагов из Београда) а убрзо их стиже 

још али Шиђана нема. Вадим ствари на два 

стола и почињем са уписивањем. 

Возач Црвеног крста доноси 80 литара чаја и 

200 кифли. Др Драган Крстић доноси озвучење 

и својом пригодном амбијенталном музиком 

ублажује мало напету атмосферу због благе 

збрке на стартном месту пријаве учесника. 

Са новосађанима долазе Борјанка Томић и 

Љубинка Манојловић које преузимају 

записнички сто. Ту је и Биљана Павловић са 

лаптопом за маратон и Вукманов за трекинг 

лигу. 

Ствара се велика гужва. Ови моји, и кад су 

дошли, никад нису тамо где их оставим. Зоран 

ме смирује, и њему је стало да све буде како 

треба. Немам људе за 3  контролне тачке. 

Славицу Шичанин из Адашеваца, која је 

требала помагати Ради око крофни, одређујем 

на КТ5 - манастир Света Петка, а Дубравка 

Делалић и Слободан Угрешић који су дошли 

да виде треба ли помоћ одлазе за контролоре 

Беби маратона. Немам потврду за КТ1, све је 

договорено али потврде да су контролори 

тамо нема, мада не сумњам али не пуштам 

старт док не будем сигуран да су контролори 

тамо. Зоран нуди да његов син остави рачунар 

и оде на КТ1 али немам превоз (моја кола су 

већ на терену) Тада се враћа Раша, који је 

отишао да удари кочеве изнад манастира 

Света Петка, и тај проблем је решен 

(контролори су били тамо, скували чај само 

што нису знали шта треба да раде). Потом 

Раша одвози и Славицу на КТ6. 

Влада Банић из Инђије раније обећао да ће 

бити чистач црвене маратонске стазе али је 

такмичарска жеља превагнула па је трчао с 

тим што је обезбедио замену, Марјана Опала 

и Лазар Ђуић из Инђије. 

Пожурују ме, такмичари се прегрејали 

загревањем, држим краћи говор а онда 

препуштам реч Иси Планићу, Председнику 

ПССВ да отвори маратон и маратонци крећу у 

9:12. 

Рада нема на чему да спрема крофне, опет 

дајем Жељку (Лалић) кола да оде по плинску 

боцу а она је празна, треба 2000 динара (и 

скоро остајем шворц). Опет немам кола, сада 

бар да снимим маратонце на најближим 

контролама (двоструки фијаско - нити сам 

пешачио нити снимао, па кажу организуј. 

Размислићу, дебело, за наредну годину. Ма, 

какви за наредну годину - јубиларне награде 

се добијају на 10 година, дакле за 10 година). 

Нисам се поштено ни окренуо, после 1 сат и 

12 минута стиже први маратонац, 

трекинглигаш како се и очекивало, са најкраће, 

12км, жуте стазе. Горан Вендленер из 

Апатина. За исту стазу је, Анкици Малиновић 

из Новог Сада и Томиславу Шеремету из 

Шида, требало 1 сат 42 минута. 

Кад смо већ код резултата најдужу, црвену 

стазу, 32км, прву тројку су чинили Зоран 

Марковић и Ненад Јовановић  03:12 и Драган 

Ћирић 03:13 сви из Новог Сада. 

Прва тројка на плавој стази, 24км су: Катарина 

Похлод 02:40, Милош Лазић 02:44, Радован 

Зорић 02:56 и Дејан Милковић 03:50. Катарина 

је најбрже прешла ову стазу али није члан ВТЛ 

па су остала тројица најбоље рангирани у 

трекинглигашкој конкуренцији. 

Бела стаза, 20км, није била у оквиру трекинг 

лиге па су једина 3 учесника маратона и 

најбоље пласирани маратонци на овој стази: 

Зоран Марковић 04:06, Миле Стевановић и 

Андреј Дудок 06:58. 

Беби маратон је имао 6 учесника по три 

детета и пратиоца. Најмлађи су своју стазу 

2,2км прешли другарски, заједно, за 38 

минута: Михајло Радујковић, Софија Медић и 

Матија Шеремет. 

Маратон је био интернационални, Erzebet i 

Sandor Plechl из Мађарске, и 

интерконтинентални, Реза Карими из Ирана. 

Било је укупно 96 учесника од чега 53 у оквиру 

ВТЛ, најмлађи је био Михајло Радујковић 

(15.09.2005.) а најстарији Михајло Кампош 

(05.05.1945.) 

Све стазе су прављене тако да се главни пут, 

где је год то могуће, прелази на пешачком 

прелазу. У случају снега планирано је да се 

Ладом Нивом прти пут, између осталог и да се 
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на тај начин обележи стаза. Иста Лада Нива је 

требала да послужи за превоз  потенцијално 

повређених са оних места где санитет не би 

могао да приђе. 

На стазама није било никаквих здравствених 

проблема и само су се чекали чистачи да то и 

потврде. Марјана и Лазар стижу у 17:17 и тиме 

затварају маратон стављајући тачку на 

1.Шидски новогодишњи маратон. 

Без обзира на критике, добронамерне 

(проблема сам и сам свестан и могао би да их 

набројим више него сви учесници заједно јер 

они не знају шта сам све хтео). Из уводног 

текста се види да је ово, за ову средину, био 

тотално пионирски посао, свега је фалило, 

сем добре воље. 

Мој пријатељ Аца (Дамјановић) каже, (кад има 

лепо време на путу): "Кад анђели путују и Бог 

се смеши". Ја сам учесницима обећавао, ако 

не снег и лед  а оно блата у изобиљу али ни 

њега није било (као што га зна бити) - дан је 

био леп за пешачење, довољно леп да већина 

учесника и техничког особља потврди своје 

учешће и за наредну годину. 

Захвалност дугујемо Спортском центру Шид на 

идеалном простору за овакву манифестацију, 

Црвени крст је већ помињан па се захваљујем 

на лакоћи договора којом смо решавали 

проблеме. Изненадила ме је лакоћа договора 

са Галеријом слика "Сава Шумановић" и са 

Далибором Огризовићем јер ако је нешто било 

лепо на маратону, осим лепог времена, онда 

је то њиховом заслугом. Туристичка 

организација Шид је пропагандним 

материјалом даровала првопласиране али и 

сва друштва и клубове које су учесници 

представљали. Многе ствари су урађене како 

треба захваљујући мојим критичарима 

Слободану Угрешићу и Зорану Вукманову. 

Рада Огњановић је направила, у скоро 

немогућим условима, 200 крофни. Ту су 

Борјанка, Љубинка, Славица, Стеван 

Грбатинић, ... Одред извиђача "Лазар Бибић" 

Шид,... Шта рећи за Радована Радујковића 

Рашу и Мићу Малушића Мићка. 

На  крају бих  поменуо једног маратонца, 

најмлађег на редовним стазама, Срђан 

Жилић, 9 година и три дана, 24км 06:33, 

такорећи без тренинга, и овом приликом је 

написао домаћи задатак на тему Доживљај са 

распуста: „Један од најлепших дана на 

распусту је био последњи дан распуста. Мама 

и ја смо учествовали на Шидском маратону. 

Маратон је организовало Планинарско 

друштво Железничар (Нови Сад*). Мама и ја 

смо чланови тог друштва. Дан је био сунчан и 

леп. Полазак је био у спортској хали у девет 

сати, За маратон се пријавило више од сто 

учесника. Пријавио сам се за стазу од 

двадесет четири километра. Био сам најмлађи 

учесник на тој стази. Ишли смо преко 

манастира Привина глава, преко Липоваче а 

вратили смо се преко Сота и манастира Света 

Петка, Беркасова до Шида. Било је и краћих 

стаза али ја сам хтео да освојим медаљу. У 

спортској хали је био циљ. Било је 

фантастично... Уживао сам у маратону иако су 

ме на крају болеле ноге. Са мном је пешачио 

мој друг Мића (Малушић). Он увек иде са 

мном. Нисам одустао. За успех сам добио 

медаљу и диплому. У хали су нас чекале 

крофне и чај. Био сам јако поносан на себе." 

(оцена 5-) 
 

Слика 1: Гпсппђа Рада Огоанпвић са 

асистеткиоама спрема крпфне за ушеснике. 

Слика 2: Трпјица најбржих на великпј стази (с'лева 

на деснп); Драган Ћирић треће местп, Ненад 

Јпванпвић другп местп, Зпран Маркпвић првп 

местп. 

Слика 3: Три првппласиране на најдужпј стази у 

женскпј кпнкуренцији (с'лева на деснп); Драгана 

Вујишић другп местп, Гпрдана Хпрват првп местп, 

Саоа Васић треће местп. 
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Текст и Фотографије: ЗОРАН ВУКМАНОВ 
 

Иако је ово требала бити само једна обична 

акција она ипак то није била. Имала је неку 

своју посебност. У фудбалском жаргону 

речено (данас се често причало о 

фудбалерима па да и ја будем у фазону) ово 

је било 390-ти пут да сам “истрчао” на терен у 

дресу Планинарског клуба Спартак. У 

досадашњих 389 наступа у збиру сам 

“прегазио” 9988 км при том се испењавши на 

преко 80 различитих планина и преко 200 

планинских врхова. Наравно било је и много 

равничарских и брдских активности. Знам да 

има много планинара који су прешли више, 

испењали и више и бројније врхове, 

учествовали на више акција али за мене је и 

овај податак огромно достугнуће с обзиром на 

околности. 

Прилика да се обележи јубиларни 10.000-ти 

километар   пропуштена   је   прошлог  викенда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

због више силе, лоши временски услови, 

сметови на путевима, онемогућили су нас да 

одржимо планирану акцију на Фрушкој гори. 

Нисам био активан ни у недељу, чекао сам 

наредну прилику која се указала овог викенда. 

Двадесет одважних, најхрабријих, оних које 

није уплашила киша која је падала у суботу и 

могућност блатњаве стазе у недељу укрцали 

су се пре пола осам у “рускињу” на 

железничкој станици у Суботици. Добра наша 

железница се показала и данас, 30 минута смо 

седели у возу и чекали да воз крене. 

Путовање до Бачких Винограда је трајало 

упола краће него чекање на полазак са 

станице. Спремамо се за полазак, планирана 

траса ће нас од железничке станице у Бачким 

Виноградима довести до Кањиже након 

пређених 25 и ко зна колико више километара. 

Такав је бар био план. Почетак пешачења је 

главном улицом Бачких Винограда, око 3 км 

има до Буки моста на путу Суботица-Хоргош. 

Прелазимо пут па настављамо даље 

пешчаним путем ка насељу Носа. Песак убрзо  

нестаје под  ногама, тло  спретвара у 

блатњави пут (ех, то блато које је неке 

обесхрабрило да пођу са нама данас). 

Трагамо за правим путем који нас води ка реци 

Кереш. Стижемо до реке, ту је мост (ја га 

зовем Плави мост) којим смо прешли на другу 

обалу. Делује нам да тамо нема блата. Заиста 

га на даљем путу није било, пешачимо обалом 

низ реку ка Малим Пијацама. Време као 

наручено, облаци се разилазе, виде се сенке 

што значи да се и сунце охрабрило и показало 

свој топли осмех на небу. Још једном се 

показало да приче о мојој повезаности  са 

“оним горе” нису без основа. 

Пауза у центру Малих Пијаца на пијачном тргу. 

Док се група одмара ја сам  био вредан. На 

брзину сам припремио торту, ред је да се 

јубилеј обележи на неки пригодан начин. Док 

смо се сладили тортом имао сам прилику да у 

кратким цртама представим своју планинарску 

биографију која је стала у ових 10.000 км. 

Цело време Пера је неуморно снимао све што 
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се догађа, биће његов филм вечни сведок ове 

акције. 

Након одмора и поједене торте наставили смо 

ка рибњаку Капетански рит. Поново је било 

мало блата и гажења по орању. Онда преко 

пашњака, травнатим стазама у правцу 

чудотворног бунара старог преко 100 година, 

места где извире термална вода која се 

користи и у Бањи Кањижа. Овај предео има 

назив Јараш и испресецан је бројним 

каналима. Понекад имам утисак да сам у 

неком лавиринту. Срећом без већих проблема 

проналазим излаз. 

Чудотворни бунар је био негде на две трећине 

планираног пута, прилика да се на кратко 

предахне пре завршнице. Даље је већ било 

можда мање занимљиво, ходамо уз канал, 

помало уморни, понеко и са жуљевима на 

ногама од ходања у неразгаженим ципелама. 

Улазимо у Кањижу, стигли смо до реке Тисе. 

Нижу се као на траци шеталишна стаза Тиски 

цвет, па шеталиште крај кањишког штранда, 

бунар на ком перемо ципеле, па центар 

Кањиже. Да не буде све као подмазано ту је 

наша безуспешна потрага за кафаном. 

Стигосмо тако и до железничке станице у 

Кањижи, краја наше акције. Километри се 

намножили, мало више од обећаних 25 км, али 

ваљда ће ми опростити учесници на овоме. 

У ведром расположењу чекамо воз. Следи 

повратак кућама. “Рускиња” нас овај пут није 

изневерила. Крећемо на време ка Хоргошу и 

даље ка Суботици, воз ваљда никад пунији, 

кондуктеру пуне руке посла. Каже да смо 

организовани као ретко која група. Еј, па нисмо 

ми макар ко, ваљда смо годинама 

најорганизованије планинарско друштво у 

Војводини. Знамо ми како се то ради. Док воз 

клопара по расклиманој прузи Ацу брине онај 

испали шараф који смо видели између шина, 

ја размишљам као и увек о много чему 

прошлом, садашњем и будућем. 

Сутра је нови дан, са звучника у вагону воза се 

чује “следећа станица Палић”. Стижем. 

Добродошли у стварност. Почиње да пада 

киша. Заиста сам таличан. Ваљда ми 

верујете? 

Свима велико хвала на учешћу у данашњој 

акцији, позивам вас као и оне који данас нису 

били на 400-ту јубиларну, очекујем је већ 

негде у априлу. 
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ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ ЛИГА 

Сезона Трећа 

(Планинарски савез Војводине) 
 

Иако је званична сезона, трећа по реду 

започела Новогодишњим маратоном у Шиду, 

праве новости учесници могу да очекују од 2. 

кола које је на програму у суботу 5. априла 

2014. године на Вршачким планинама. 

Стазом Вршачке трансверзале кренуће 

учесници у нову битку за бодове и што бољи 

пласман. Стаза је доживела мање измене, 

контролна тачка у Месићу је померена, није 

испред манастира него је нешто даље код 

Фабрике воде. Друга измена се односи на део 

стазе у повратку након овере последње 8. КТ 

код Црквице, учесници ће се до Одмаралишта 

Црвеног крста кретати недавно трасираном 

Стазом здравља. 

Новина је и то што ће сви учесници од овог 

кола имати своју идентификациону (ИД) 

картицу којом ће се легитимисати приликом 

пријављивања, као и при уласку у циљ. 

Довољно је само прислонити картицу на бар 

код читач и сви ваши подаци ће бити 

аутоматски унети у компјутер. 

Новорегистровани учесници ће најпре морати 

да попуне пријавни формулар. 

До лета нас очекују још два кола, дестинације 

су  познате  од  прошле године. Симоновићеви  

дани    у    организацији    ЖПК    „Др.    Радивој 

 

 

Симоновић из Сомбора ове године у новом 

термину, крајем маја месеца, тачније у суботу 

31. маја. Старт и циљ су у Купусини код Дома 

планинара, док се стазе нису мењале. За 

очекивати је да ће одзив ове године бити већи, 

Сомборци су то својом одличном 

организацијом свакако заслужили. 

Треће    суботе    у   јуну,    у   оквиру    Сусрета 

планинара на Царској Бари биће одржано 4. 

коло овогодишњег циклуса, последње пре 

летње паузе. Ни овде нема значајних измена у 

односу на прошлогодишњу стазу, у случају 

високих температура стаза је захтевна јер је 

већим делом на отвореном и изложена 

сунчевим зрацима. Но, суштина такмичења и 

јесте у томе да се на муци покажу јунаци. 

Систем бодовања је измењен, од осам кола 

колико је на програму ове године бодује се 

шест најбољих резултата што донекле даје 

шансу свима и за тактичке потезе у смислу 

пропуштања неког кола, тако да сви ви који се 

до сада нисте укључили још увек можете 

потпуно равноправно да се такмичите. 

У екипној конкуренцији бодују се резултати по 

пет најбољих из истог клуба чланица 

Планинарског савеза Војводине. 

До виђења у неком од наредних кола 

Војвођанске трекинг лиге 

Директор Војвођанске трекинг лиге 

Вукманов Зоран zooxy1@gmail.com 

Додатне информације код организатора Љубе 

Божиновски ljube.bozinovski@swisslion-takovo.com 
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ПЕШАЧЕЊЕ У ПРИРОДИ – ЈЕГРЧКА 

13. Април 2014. 

(Самостална акција клуба) 

ПСК Сириг је основан је 1981 године и до сада 

је веома успешно реализовало све своје 

акције. Најстарији члан има 83 год. а најмлађи 

5, тренутно имамо 49 регистрованих чланова а 

председник клуба ја Никола Бобић. Да смо 

активни види се у извештају Планинарског 

савеза Србије где по броју акција и учешћа 

чланова на Републичким акцијама смо на 

једанестом месту од 91 клуба. 

Остале наше акције у зимском периоду 

већином су шетње по Фрушкој гори у 

организацији ПС Војводине или нашег клуба. 

Посебно смо ангажовани у организацији и 

припреми Фрушкогорског маратона и то као 

контролори на контролној тачки Тестера. Већ 

сви учесници добро знају да ће ту бити добро 

дочекани и да их ту увек чека чувени сиришки 

планинарски чај и ванилице. 

Већ петнести пут наш клуб организује у априлу 

излет Пешечење у природи - Јегрчка стаза 

здравља. Сваке године она је све атрактивнија 

и масовнија. Ово је лагана шетња до и уз реку 

Јегрчку, која је иначе парк природе под 

заштитом државе. Сем шетње организујемо и 

такмичење у оријентацији посебно због веће 

популаризације клуба и планинарства код 

деце и младих. По завршетку пешачења и 

такмичења за све учеснике обезбеђен је ручак 

и освежење. Наравно и победници добијају 

заслужене медаље. 

Толико овај пут о ПСК Сиригу. Још само да 

напомено да ове године Пешачење у природи 

- Јегрчка биће одржана 13. априла - недеља и 

да су сви добро дошли како планинари тако и 

други љубитељи природе и здравог живота 

Свим планинарима ВЕДРО од ПСК Сирига 

Жељка Бобић zeljkabobiclav@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ДОСИТЕЈЕВИМ СТАЗАМА 

06. Април 2014. 

(Традиционална акција ПСВ и ПС) 

ПЛАН АКЦИЈЕ: 

8:00 – 9:30: Окупљање учесника, пријаве, 

освежење – плато Планинарског дома 

„Војводина“ на Иришком Венцу 

10:00: Поздравна реч - отварање Акције 

10:15: С Т А Р Т  

Мала стаза: Планинарски дом (Иришки Венац) 

– манастир Ново Хопово – манастир Старо 

Хопово – Иришки Венац – Планинарски дом 

(дужина стазе: 9 км) 

Велика стаза: Планинарски дом (Иришки 

Венац) – манастир Ново Хопово – манастир 

Старо Хопово – манастир Гргетег – хотел 

„Норцев“ (РTВ торањ) - Планинарски дом 

(дужина стазе: 20,9 км) 

По доласку учесника на циљ обезбеђен је 

казански гулаш по цени од 250,00 динара уз 

сопствени прибор за јело. 

По завршетку Акције учесницима ће бити 

уручена признања за учешће на „Доситејевим 

стазама 2014“. 

Остале информације: planinari.irig@yahoo.com 

 

...Дођите да се дружимо, да уживате у 

лепоти Фрушке горе,  

да удахнете мирис и осетите душу наше 

панонске лепотице... 
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ФРУШКА ГОРА КОЈОМ СЕ РЕЂЕ ИДЕ 

06. Април 2014. 

(Самостална акција друштва) 

Шетња за све који мисле да познају Фрушку 

гору. Излет за све који знају да је не познају, а 

желе то да ураде на занимљив начин. 

Већ четврту годину за редом, акција са мало 

другачијим приступом нашој планини. 

Целодневна, али лагана шетња пределима 

Фрушке горе којима велика већина планинара 

није никада крочила. Упознајте запад наше 

горе који је леп, атрактиван, разноврстан, 

питом и диваљ у исто време... Можда 

најлепша ливада на целој Фрушкој, предивне 

долине, сјајни потоци, симпатична језерца, 

село Нештин са старом кућом и црквом, 

манастир Ђипша, сремуш – једна од 

најздравијих биљака уопште и још свашта 

успут... 

Полазак у недељу, 6. априла 2014. у 07:30 

часова са Железничке станице у Новом Саду, 

са паркинга код Локомотиве. 

Иде се колима. Замолио бих да ко год је 

планирао да иде а има ауто, дође до станице 

са истим, а када се пребројимо и поделимо са 

бројем аута, договорићемо се ко ће возити. 

Рута пута је: Нови Сад – Ср. Каменица – 

Беочин – Баноштор – Нештин, из ког и полази 

шетња око 08:30. 

Пешачка тура: Нештин – обилазак села – 

Јанок до – Кишелез – МанастирЂипша – 

Извор Капавица – повратак кроз Јандор до. 

Успут ћемо видети знаменитости села,, проћи 

лепим долинама, ливадама, потоцима, 

језерцима, брати сремуш... 

Дужина стазе је око 23 км 

Храна из ранца, трошкови: око 1000 динара 

Додатне информације:  

064/346-9003, djuroidoskop@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ОБИЛАЗАК ВРШАЧКЕ ТРАНСВЕРЗАЛЕ 

11 -  13. Април 2014. 

(Традиционална акција ПСВ и ПС) 

2. коло војвођанске трекинг лиге 

ПСД „Вршачка кула“ из Вршца,  организује 

традиционални обилазак наше трансверзале 

која је добила Сертификат међу осам 

трансверзала Србије. 

План акције за суботу 12. априла: Са 

планинарског дома креће се преко Лисичије 

главе према Манастиру Мало  Средиште ка 

Гудуричком врху, силаском на Манастир 

Месић а потом повратак у Планинарски дом. 

Очекивано време повратка је 18 часова. 

Укупно 24км, успон 1025м, силазак 1025м. 

План акције за недељу 13. април: У 9 часова 

полазак на Ђаков врх, обилазак Вршачке куле 

и Центра Миленијум. Укупно 13км, успон 359м, 

силазак 495м. Додела признања. 

Цена преноћишта у дому у групним 

просторијама је 300 дин, у двокреветним 

собама 400 дин, а за планинаре из 

иностранства 5 еур. Трансверзални дневник 

100 дин. 

Додатне информације  

E mail: info@psdkulavrsac.com 
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XI МЕМОРИЈАЛ РАДИВОЈ КОВАЧЕВИЋ 

18. Мај 2014. 

(Традиционална акција ПСВ) 

Планинарско смучарско друштво 

„Стражилово“ организује 18. маја 2014. 

једанаести Меморијал Радивоја Ковачевића. 

Прошло је једанаест година од смрти једног од 

најистакнутијих планинара са ових простора и 

ПСД „Стражилово“ већ целу деценију 

покушава да сачува успомену на великог 

планинара и човека. Неправедно заборављен 

од свих других, карловачки планинари сваке 

године скромно али од срца бар на један дан 

оживљавају лик и дело Радивоја Ковачевића. 

Програм: 

1. Пешачење: центар Сремских Карловаца - 

Дока - Чератско гробље (гроб Радивоја 

Ковачевића) -  гребенски пут - Планинарски 

дом Стражилово (6км).  

2. Презентација филма са експедиције 

Хуаскаран 2013. (уз присуство и речи Жељка 

Дулића, учесника) на планинарском дому.  

3. Породично оријентиринг такмичење за децу 

до 10 година и њихове родитеље. 

4. Планинска трка: Дом - Велика Раша - 

Војковица - Црвени брег - Ђинђош - Дом (6км). 

5. Ревијална трка у планинском бициклизму 

(25-30км). 

Додатне информације: strazilovo@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII СИМОНОВИЋЕВИ ДАНИ 

31. Мај 2014. 

(Традиционална акција ПСВ) 

3. коло војвођанске трекинг лиге 

Стартно место:  Сомбор – Купусина, 

Планинарски дом 

Куповином учесничке књижице Војвођанске 

трекинг лиге у коју се на крају уноси резултат и 

оверава учешће (100 динара) и попуњавањем 

пријавног листа којим се уједно и обавезује на 

поштовање Правилника лиге за оне учеснике 

који се нису до сада регистровали 

(учествовали у досадашњим колима). Сви 

пријављени добијају штампани Правилник 

Лиге и беџ. 

Уплата котизације од 200 динара. Сваки 

учесник добија мапу стазе на А4 формату, 

учесничку књижицу у којој се врши овера 

проласка кроз контролне тачке. Сви који 

успешно савладају стазу добијају диплому на 

крају акције и беџ акције. Првопласирани 

добијају медаље (по три првопласирана са 

сваке стазе) 

Стазе: Кратка (20 км), Средња (32 км) и Дуга 

стаза (40 километара) 

Смештај: За све оне који се најаве и долазе 

раније обезбедиће се смештај у дому по цени 

од 200 дин/ноћ а постоји могућност смештаја у 

сопственим шаторима на ливади поред дома – 

бесплатно. 

Домаћин обезбеђује 1 кувани оброк по цени од 

150,00 динара (понети порције). 

Додатне информације: rsimonovic@yahoo.com 
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 VIII ПИКНИК НА ЛАЗИНОМ ВИРУ 

08. Јун 2014. 

(Традиционална акција ПС и ПСВ) 

Полазак је у 9:30 од аутобуске окретнице у 

Старим Лединцима. 

Иде се кроз шуму преко гребена Фрушке Горе  

а затим низ поток Моринтово до извора и 

водопада. На платоу у близини извора може 

свако себи припремити роштиљ, а хладне 

воде има у изобиљу. После ручка и одмора 

учесници се враћају за Старе Лединце. 

Организатор задржава право обуставе или 

измене стазе, у случају невремена. 

Опис стазе: стаза је маркирана стандардном 

маркацијом. Целом дужином иде кроз шуму, 

повремено прелазећи потоке. Од аутобуске 

окретнице у Старим Лединцима кратко се 

прати асфалтни пут, после 10 минута се стиже 

до извора „Звечан“. Надаље од извора стаза 

се поклапа са стазом Приправничког 

Фрушкогорског маратона. Кратко се иде 

паралелно овом маркацијом, два пута 

прелазећи „Тавни поток“, а затим се креће 

десно уз брдо. Иде се скоро до врха брда, па 

се скреће лево на узану стазу која ће нас 

довести до гребена Фрушке Горе. Ту се прати 

асфалтни пут десно који се прелази ускоро да 

би се скренуло на југ прелазећи асфалт и 

силазећи до извора потока. Иде се левом 

страном потока пратећи маркацију, повремено 

прелазећи преко потока, до водопада и 

„Лазиног Вира“. Дужина стазе је 7 км. у једном 

правцу. Од „Лазиног Вира“ може се брзо стиже 

у Врдник, ако се иде на запад поред новог 

гробља 

Остале информације: posta@pdgsp.org.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII СУСРЕТ ПЛАНИНАРА ЦАРСКА БАРА 

14. Јун 2014. 

(Традиционална акција ПС и ПСВ) 

На једној од најстаријих планинарских акција у 

Војводини, биће одржано и треће коло 

војвођанске трекинг лиге. 

Специјални резерват природе нема 

смештајних капацитета па је, за оне који се 

одлуче за вишедневни боравак, једина 

варијанта сопствени шатор. 

У складу са правилником ВТЈ, домаћин из 

Зрењанина је припремио три стазе. Пошто до 

закључења овог броја Путника нисмо добили 

остале информације, потражите их на мејл: 

ljubaplaninar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI СУСРЕТ ПЛАНИНАРА РАВНИЧАРА 

29. Јун 2014. 

(Традиционална акција ПСВ) 

Сусрет ће се одржати на специјалном 

локалитету ПАРК ПРИРОДЕ „СТАРА ТИСА“. 

1. стазе у дужини од 5, 10 и 15 километара 

2. бициклистичка стаза у дужини од око 30 км 

Постоји могућност камповања. Такође постоји 

могућност за пецање и купање у чистој Старој 

Тиси. 

По завршетку пешачења организатор сусрета 

обезбеђује рибљи паприкаш (по популарној 

цени), а потребно је понети прибор за јело и 

порцију. 

Остале информација: leson@neobee.net 

mailto:posta@pdgsp.org.rs
mailto:ljubaplaninar@gmail.com
mailto:leson@neobee.net
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Било  је  то  

оне  суботе  8. 

марта 2014. године када је био „XIX  

Осмомартовски сусрет планинара". Дан је  био  

веома облачан и тмуран, а од Сунца није  

било ни трага ни гласа. Тако је било тмурно  

да је било у питању секунда када ће почети  

киша да пада. Птице се готово уопште нису  

чуле. Старт планинарења, а пре свега  

отварање акције је било на игралишту Ф.К. 

„Рудар“  

Идући ка Рудару размишљао сам колико ће  

планинара уопште доћи. Када сам тамо  

дошао, нигде никог није било. Све лађе су ми  

потонуле. У себи сам само размишљао да ли  

ће неко доћи или не.  

Гледавши у небо, могао 

сам запазити да се  Сунце 

све више и више бори да 

победи  облаке али није у 

стању да то уради. Једино  

што сам могао чути је фијук 

ветра. Након пар  минута 

ветар је престао. Уопште 

на то нисам  обратио 

пажњу. Нисам уопште имао 

на уму  шта ће се после 

тога десити. Десило се нешто  веома чудно и 

божанствено.  

Прво је почела једна птица да цвркуће, затим  

друга и тако неколико њих, потом је Сунце  

почело да се пробија кроз облаке у чему је и  

успело. Након пар минута, почели су 

планинари долазити. То је било невероватно  

и чудесно, знајући шта су метеоролози  

најавили у временској прогнози плашио сам  

се за једно а то је: "Како ће се сусрет 

одржати", али сада сам задивљен и једном  

речју пресретан. Број планинара се из  

секунде у секунду повећавао.  

Пошто је традиционална акција отворена, 

представљен је фолклор "КУД Стеван  

Шалајић" из Врдника, са својим чаробним  

играма. 

Дошло је и време поласка на одабрану стазу 

(краћа стаза од 4 км или дужа стаза од 16 км) .   

 

 

Без обзира на побољшање времена и даље  

сам се плашио каква ће бити стаза кроз шуму. 

Отишао сам до нашег планинарског дома 

"Змајевац",  где  је  иначе и  циљ за обе  стазе.  

Сви планинари би били понуђени једним  

феноменалним   ручком  а   то  је  планинарски  

пасуљ спремљен у две  варијанте (посни и 

мрсни). Тек тада је право  дружење започело.  

Како су стизали планинари са одабране стазе, 

сви би они говорили да је стаза била супер.  

После кратког дружења, дошло је време и за  

специјално проглашење, додела признања, 

награда најуспешнијих као и индивидуалне  

дипломе за све учеснике. Колико сам могао 

видети, сви учесници су се тим нашим  

поступком обрадовали, чиме ми је срце било  

пуно радости и 

задовољства.  

Толико смо се лепо 

дружили, да смо  

заборавили за онај 

јако тужан моменат а 

то је  затварање те 

наше традиционалне 

акције. Сви  би се ми 

растужили али сву 

нашу тугу су  

победили они веома лепи тренуци, почев од  

отварања акције, пешачења одабраном  

стазом и све до затварања акције.  

Потом би сви одиграли неколико сплетова  

кола, играјући са ведрим и чаробним осмехом  

на лицу.  

Ја сам члан П.Д.“Змајевац“ из Врдника и могу  

Вам рећи да смо сви ми презадовољни што су  

се многа друштва са својим активним  

члановима одазвала и тиме учинили да  наша 

акција у потпуности успе и због тога се свим  

одазваним друштвима из свег срца  

захваљујемо. Надамо се да ће се и следеће  

године одазвати оволико пуно друштава а што  

не значи да неће бити и већи број тих  

друштава.   

ЈЕР, У НАШЕМ СРЦУ ИМА МЕСТА ЗА СВЕ  

ВАС ! 

 

Текст и Фото: Драган Лалић 
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У суботу 15 марта 2014 године, у великој сали 

спортског савеза Војводине, са почетком у 11 

часова, одржана је редовна годишња 

скупштина Планинарског савеза Војводине. 

Ова скупштина је утолико била важнија од 

претходних јер је била изборна. 

Од 26 клубова, чланица Савеза, присутно је 

било 19 са укупно 22 кандидата. 

Новоизабрано руководство савеза: 

Управни одбор: 

Председник: 

ИСО ПЛАНИЋ, ЖПК Спартак 
 

Потпредседник:  

РАДИВОЈ РАДОВАНОВИЋ, ПОК Компас 
 

Секретар: 

МИЛИВОЈ ЕРДЕЉАН, ПД Занатлија 
 

Чланови Управног одбора: 

НЕДА МИЛОШЕВИЋ, ПК Борковац 

МАРИЈАНА ДОКИЋ, СУПСД Поштар 

БРАНКО ШТИГМУНД, ЖПК Р. Симоновић 

ЗВОНИМИР КОЧИШ, ПД Нафташ 
 

Надзорни одбор: 

МАРИЈА БИРВАЛСКИ, ЖПСД Р. Симоновић 

ЉУБОМИР ПОПОВ, ЖПСД Зрењанин 

РАДЕ РАДИЧЕВИЋ, ПСК Железничар Вршац 
 

Веће части: 

ЂУРО МЛАЂЕН, ПСД Железничар Нови Сад 

ЈЕЛИЦА ЈАПИЋ, ПК Борковац 

БРАНИСЛАВ БАСАРА, ПД Кинђа 

 

На скупштини су такође додељене и награде 

најбољим планинарима и клубовима у 2013 

години: 

Похвалнице: 

За успон на Џебел Тубкал 4165мнв: 

- НЕБОЈША БОШЊАК, ПСД Кинђа 

- МИЛОЈКО ПАВЛОВИЋ, ПСД Занатлија 

За успон на Мон Блан 4807мнв: 

- ЈАСМИНА ТЕКИЋ, ПСД Железничар  

За успон на Бреитхорн 4165мнв: 

- ЈАСМИНА ТЕКИЋ, ПСД Железничар 

Најбоља презентација друштва у 2013-ој: 

 

 

 

- ТИБОР РУЖИЋ, ПД Кинђа Кикинда 

За учешће у трци око Мон Блана: 

- НИКОЛА КУЈУНЏИЋ, ЖПК Спартак 
 

За успон на Кошћушко 2228мнв: 

- МАРИЈАНА ДОКИЋ, СУПСД Поштар 
 

Захвалнице 

За маркирање Фрушкогорске трансверзале: 

- ИСИДОР МАЦ, ЖПК Спартак Суботица 

- БЕЛА МИКЛОВИЦ, ЖПК Спартак 

- ГОРДАНА РОЖЕК, ПК Железничар-Ин 

- МАРКО СУБОТИН, Буквалист 

- МАРИЈАНА ДОКИЋ, СУПСД Поштар 

- ЖЕЉКО ДУЛИЋ, ПД Вилина Водица, 

- ИВАН ГРЕГУС, ПД Победа Беград 

- ЈОВИЦА ЈОВЕЛИЋ, СУПСД Поштар 

- ГОРАН ЂУРИЧИЋ, СУПСД Поштар 

- СТАНИСЛАВА СОВИЉ-ГМИЗИЋ 

- ВЛАДИМИР СОВИЉ, ПК Адреналин 

За иницијативу Војвођанске трекинг лиге: 

- ЗОРАН ВУКМАНОВ, ЖПК Спартак 

За промоцију Војвођанске трекинг глиге: 

- ИВАН СИМИЋ, Нови Сад 
 

Дипломе 

За успон на Нангар Тсанг 5083мнв и за успон 

на Калапатар, 5545мнв 

- НЕБОЈША БОШЊАК, ПСД Кинђа, 

- ВЕСНА МИЛАДИНОВ, ПСД Кинђа 

- ДУШКО МАТИЋ, КП Зрењанин  

За успон на Западни Елбрус 5642мнв 

- СЛОБОДАН ЛАЛИЋ, ПСД Железничар 

- СТЕВАН ВИДАКОВИЋ, ЖПК Спартак 

За успон на Хуаскаран 6768,мв 

- ЖЕЉКО ДУЛИЋ, ПД Вилина Водица 

- ИСО ПЛАНИЋ, ЖПК Спартак Суботица 

За испењану алпинистичку смер „Aurora 

Borealls“ у Грдоби: 

- МИЛАН ТОМИЋ, ЖПК Спартак 

За освојено III место Купа Војводине у 

планинарској оријентацији: 

- ЖПК СПАРТАК, Суботица 

За освојено II место Купа Војводине у 

планинарској оријентацији: 

- ПОК КОМПАС, Вршац 
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За освојено I место Купа Војводине у 

планинарској оријентацији: 

- ПД КИНЂА, Кикинда 

Златна значка ПС Војводине: 

МИЛАН ЈАКОВЉЕВИЋ 

ПК Борковац, Рума 

БРАНИСЛАВ ВЈЕРГ 

ПД Вилина Водица, Буковац 
 

Плакета ПС Војводине: 

ЕМИЛ ПОЛОВИНА, 

ЖПК Спартак, Суботица 
 

Почасни члан Савеза: 

МИОДРАГ ЈОВОВИЋ 

ПСД Железничар, Нови Сад 
 

Прва три најактивнија клуба у Војводини: 

1. ЖПК Спартак, Суботица 

2. ПСК Железничар, Вршац 

3. СУ ПСД Поштар, Нови Сад 
 

Прва три најактивнија планинара (јуниорке) 

1. КАТАРИНА ЈОВАНОВИЋ, 

ПСК Железничар, Вршац 

2. МАРЈАНА МАКИТАН 

ПД Кинђа, Кикинда 

3. ЕВА КОКАЈ 

ПСК Железничар, Вршац 
 

Прва три најактивнија планинара (јуниори) 

1. МАРКО ЛАЗАРЕВИЋ 

ПД Кинђа Кикинда 

2. ОГЊЕН ТОШИЋ 

ПСК Железничар, Вршац 

3. ЛУКА КАПЕТАНОВИЋ 

ПАК Целтис, Сомбор 
 

Прва три најактивнија планинара (сениорке) 

1. МАРИЈА РУСОВАЦ 

КП Зрењанин, Зрењанин 

2. ЈЕЛЕНА ЛАЗИЋ 

СУ ПСД Поштар, Нови Сад 

3. ГОРДАНА РОЖЕК 

ПК Железничар-Инђија 
 

Прва три најактивнија планинара (сениори) 

1. ЖЕЉКО ДУЛИЋ 

ПД Вилина Водица, Буковац 

2. ДРАГАН РУСОВАЦ 

КП Зрењанин, Зрењанин 

3. ИСИДОР МАЦ 

ЖПК Спартак, Суботица 

Прва три најактивнија планинара (ветеранке) 

1. РАДА ШМИТ 

ПАК Целтис, Сомбор 

2. МИЛЕНА БАСТА 

ПАК Целтис, Сомбор 

3. АЛЕКСАНДРА ПИВНИЧКИ ВУЈИЧИЋ 

ПСД Железничар, Нови Сад 
 

Прва три најактивнија планинара (ветерани) 

1. ПАВЛЕ ФЕРАРИНОВ 

ПСД Железничар Нови Сад 

2. СЛАВКО ШМИТ 

ПАК Целтис, Сомбор 

3. МИОДРАГ ЈОВОВИЋ 

ПСД Железничар, Нови Сад 
 

Алпинисти, три најактивнији у 2013-ој 

1. МИЛАН ТОМИЋ 

ЖПК Спартак, Суботица 

2. ЖЕЉКО ДУЛИЋ 

ПД Вилина Водица, Буковац 

3. ОБРАД КУЗЕЉЕВИЋ 

ПАК Целтис, Сомбор 
 

Спортски пењачи, три најактивнија у 2013-ој 

1. НОРА БОГНАР 

ЖПК Спартак Суботица 

2. ОЛЕГ ПЕТРЕКАНОВИЋ 

ЖПК Спартак, Суботица 

3. САРА ПИРНАТ 

ЖПК Спартак, Суботица 
 

Награда за најбољу презентацију друштва у 

2013-ој години: 

- ТИБОР РУЖИЋ 

ПД Кинђа, Кикинда 
 

Награда за најбољи друштвени рад: 

- МИЛАН ГЛУМАЦ 

ПД Јеленак, Панчево 
 

Најбољи текст у билтену Путник: 

- ЗОРАН ВУКМАНОВ 

ЖПК Спартак, Суботица 
 

Награда за медијско праћење у 2013-ој години: 

- ЂОРЂЕ ПАСТОРНАЧКИ, Нови Сад 
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НА СКУПШТИНИ ЈЕ УСВОЈЕН И ПЛАН РАДА 

САВЕЗА ЗА 2014 ГОДИНУ 

Комисија за алпинизам и експедиције: 

1. Наставак радова на одржавању и 

унапређењу вежбалишта на Орловом бојишту. 

Замена расклиманих болтова, постављање 

новог сидришта 

2. Током 2014. године вршиће се редовни 

тренинзи и промотивне акције на вежбалишту 

Орлово бојиште и Петроварадинској Тврђави 

3. У циљу популаризације и омасовљења 

алпинизма планира се обилазак или слање 

материјала  планинарским  клубовима у ПСВ. 

4. Одржавање зимског и летњег алпинистичког 

течаја чија је основна сврха обнављање и 

увећање броја алпиниста у Војводини. 

5. Планира се један одлазак на пењачко 

подручје у зимском периоду и бар три одласка 

у летњем периоду. Основни циљ ових акција је 

постизање спортских резултата. Одласци на 

пењачка подручја ће се вршити у координацији 

са Комисијом за спортско пењање ПСВ ради 

уштеде, масовности и размене искустава. 

6. Током године Комисија ће пружати подршку 

клубовима и појединцима који буду желели да 

у складу са правилницима и другим важећим 

актима организују одлазак на пењачка 

подручја у циљу постизања спортских 

резултата. 

7. КА ПСВ ће активно учествовати у акцијама 

КА ПСС. 

8. Планира се прикупљање, бодовање 

и рангирање алпиниста ПСВ по 

завршетку пењачке сезоне. 
 

Kомисијa за планинарску оријентацију: 

- Куп Кинђа, Кикинда /17.5. 2014./ 

- Куп Царска бара, Зрењанин 

/14.6. 2014./ 

- Куп Компас, Вршац /28.6.2014./ 

- Куп Спартак, Суботица 

/20.9.2014./ 

- Куп Пешчара, Панчево 

/4.10.2014./ 

- Куп Вршца, Вршац /18.10.2014./ 
 

Комисија за спортско пењање: 

1. Пакленица – Хрватска пењање 

спортских смери  мај 2014. 

2. Шамони – Француска пењање 

спортских смери лето 2014. 

3. Peilsten – Аустрија (пењалиште близу 

Беча) пењање спортских смери лето 

2014. 

4. Petzen climbing trophy – Аустрија 

учешће на такмичењу јул 2014. 

5. Arco junior climbing – Италија учешће на 

такмичењу август 2014. 

- Повезивање са планинарским 

клубовима и спортско пењачим 

клубовима у региону (Мађарска, 

Хрватска, Босна и Херцеговина и 

Румунија) 

- Конкурисање за пројекте у вези са 

јачањем спортског пењања и спорта у 

целини цела 2014. 

- Учествовање на осталим такмичењима 

на вештачким стенама у држави и 

иностранству цела 2014. 
 

Војвођанска трекинг лига: 

1. Коло, Новогодишњи маратон у Шиду 

(одржано 14 јануара) 

2. Коло, Вршачка трансверзала, 05. Април 

3. Коло, Симоновићеви дани 31. Мај 

4. Коло, Царска бара 21. Јун 

5. Коло, Дунавске чаролије 30. Август 

6. Коло, У бојама руја 04. Октобар 

7. Коло, Фрушка гора 26. Октобар 

8. Коло, Суботичка пешчара 15. новембар  
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О МАРАТОНУ 

И ЉУДИМА КОЈИ ГА ОРГАНИЗУЈУ 

Маратон је настао и опстао на искреној 

заједничкој љубави према природи и на 

пријатељству добрих људи, што потврђује 

чињеница да се одржава у непрекинутом низу 

од 1978. године до данас. 

Mаратон на својим плећима пуних 37 година 

носе неки чудни људи. Ти људи свих ових 

година нису имали времена да се посвађају, 

међу њима нема подела, нема завађених 

страна, нема грабежи, нема похлепе, нема 

зависти, а ни тешких грубих речи, нису ни са 

ким у завади, држе реч, не лажу, нису 

корумпирани, не краду. Али зато дуги, дуги низ 

година раде врло успешно одговоран посао у 

организацији Маратона из чисте и искрене 

љубави, без икакве материјалне користи, а 

притом су сви са овог простора, простора 

земље Србије. Што, сложићете се, звучи као 

врло необично, пре би се рекло немогуће. 

Они долазе из: 

ПСД ,,Агроном'', НовИ Сад  

ПД ,,Вилина Водица'' Буковац 

ПК ,,Адреналин'' Нови Сад 

ПД ,,Занатлија'' Нови Сад  

ПК ,,Борковац'' Рума 

ПСД ,,Змајевац'' Врдник 

ПСД ,,Црвени чот'' Петроварадин 

ПСД ,,Југодент'' Нови Сад 

ПД ,,ГСП'' Нови Сад 

АРК ,,Фрушка гора'' Нови Сад 

ПСД ,,Др Лазар Марковић'' Ириг 

БК ,,Нови Сад'' Нови Сад 

ПД ,,Медицинар'' Футог 

МТБ ,,Фанатик'' Нови Сад 

ПД ,,Нафташ'' Нови Сад 

ОИ ,,Рума'' Рума 

СК ,,Орловац'' Нови Сад 

,,Црвени крст“ Нови Сад' 

ПД ,,Пензионер'' Нови Сад  

 

 

 

 

 

 

 

,,Црвени крст'' Рума   

СУ ПСД ,,Поштар'' Нови Сад 

Центар за основно полицијско образовање  

ПСК ,,Сириг'' Сириг 

ПД ,,Санџак'' Нови Пазар 

Факултет за спорт и физичко васпитање НС  

ПСД ,,Стражилово'' Сремски Карловци  

Факултет за спорт и туризам Нови Сад 

Маратон је спортско - рекреативна 

манифестација међународног карактера, која 

нема и има такмичарски карактер. На 

маратону су сви победници који у задатом 

року савладају одабрану стазу. Наше гесло је: 

„Није важно победити друге, важно је 

победити себе“. Ово гесло важи само за оне 

који учествују на стазама дужине до 80 км, а за 

оне који иду на дуже стазе од 80 км важи и 

правило ,,важно је победити и друге''. 

Први маратон одржан је 27. и 28. маја 1978. 

године на стази Великог маратона у дужини од 

86км (у оквиру ове стазе била је и стаза малог 

и средњег маратона). На овом маратону је 

стартовало 407 учесника, на циљ 

је стигло њих 306 а одустао је 101 

учесник. Време је било ведро и 

сунчано. 

Најтежи маратон одржан је 24. и 

25. маја 1980. године на стази 

Великог маратона у дужини од 

87км (у оквиру ове стазе била је и 

стаза малог и средњег маратона). 

На овом  маратону је стартовало 

947 учесника, на циљ је стигло њих 

409 а одустало је 538 учесника. 

Време: 4 дана пре и на сам дан 

маратона падала је јака киша. На 

стази је било блата до колена, 

потоци у Фрушкој гори су набујали 

и подивљали, гране дрвећа савиле 

су се од влаге и кише до земље. 

Доста је дрвећа изваљено и преко стазе 
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препречено, а 

ноћ је била 

магловита, тамна 

и сурово хладна. 

У овим условима 

падало се и 

устајало, а у 

глави сваког 

маратонца је 

само једна 

мисао: „Идем и 

идем даље“. Ово је једини маратон где је више 

маратонаца одустало, него што је дошло на 

циљ. 

Најмалобројнији маратон одржан је 08. и 09. 

маја 1999. године, на стази Великог маратона 

у дужини од 81,300км. На овом маратону је 

стартовало 11 учесника и сви су стигли на 

циљ. Време је оба дана било сунчано, са 

пријатном температуром од 20 степени. Кише 

није било, али је зато из ведра неба и 

звездане ноћи тога пролећа, Фрушку гору, 

више него било коју планину, у бившој држави 

Југославији, Милосрдни Анђео засипао 

„хуманитарним“ НАТО бомбама. Газећи 

стазом доживели смо све грозоте 

немилосрдног разарања од стране 

„Милосрдног Анђела“. Фрушка гора је тешко 

рањена, и јечи, јеца од бола и туге. Те године 

украли су нам пролеће и разорили сећања и 

успомене. 

Најмасовнији маратон одржан је 27. и 28. 

априла 2013. године, на укупно 17 стаза 

различитих дужина. На овом маратону је 

стартовало 18727 учесника, на циљ је стигло 

16835 а одустало је 1892 учесника. Време је 

оба дана било сунчано, са температуром око 

30. Вредно је истаћи да је и овај маратон са 

безмало 20.000 ушесника прошао без и једног 

јединог инцидента. 

Заразите се природом зарад здравља! То је 

наш позив за учешће на Планинарском 

маратону на Фрушкој гори, сваке године, и то 

не случајно. 

Планине су данас најочуванији део природе. 

Опуштање у планинском амбијенту 

најприроднији је и врло ефикасан начин 

психичког и физичког окрепљења, а време 

проведено у природи је најкорисније 

проведено слободно време. На несрећу свих 

нас није увек тако. Многи људи данас немају 

жељу да се помере од телевизора, рачунара и 

мобилног телефона, па испада да се данас 

утеха најчешће тражи у наручју екрана, а под 

појмом рекреације сматрају олако арчење 

слободног времена по кафићима. И, 

дефинитивно, такви су данас у већини. 

Наш Маратон одржава се увек на нашој 

лепотици Фрушкој гори крајем априла или 

почетком маја, у време када се зими отме 

пролеће, и ми ево већ 37 година заредом 

покушавамо да организовано упутимо људе на 

бављење рекреацијом у природном амбијенту. 

На жалост, на нашим просторима ово је још 

увек пионирски подухват, а у развијеном свету 

масовна појава, но, ми смо свесни проверене 

истине да се малим корацима и упорношћу 

остварују велике стратегије, и, верујте нам, у 

томе већ имамо значајне успехе. Тим пре, јер 

и мали кораци понекад умеју да оставе дубок 

траг. 

И зато будите у планини, јер планина данас 

једина буди толико потребан осећај тишине, 

самоће и небеске лепоте. 

Недостатак физичке активности погубнији је 

од алкохола и дувана, обелоданили су и 

званично светски стручњаци крајем 2011. 

године. На неславно, прво место, за настанак 

свих болести, осим заразних, Светска 

здравствена организација је управо ставила 

недовољно кретање.  

Знајући све ово, саветујемо вам крећите се и 

само се крећите, трчите, шетајте, возите 

бицикли ... . Лекар и велики мислилац, Ј. Тисо, 

је још у XVIII веку рекао: „Покрет по свом 

дејству може да замени било које лековито 

средство, али сва лековита средства света не 

могу да замене дејство покрета“. 

Планинарски маратон на Фрушкој гори, као 

спортско - рекреативна манифестација, познат 

је и ван граница наше земље и на најлепши 

начин презентује наш град, Фрушку гору и 

нашу земљу. Податак да непрекидно трајемо 

36 година, довољно говори сам за себе, а и 

податку да се последњих година број учесника 

усталио, на 14-20.000, не треба коментар. 
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Маратон, са 17 различитих стаза је веома 

тешко организовати. Сва догађања су у 

дивљини, у планинско-шумском амбијенту 

кроз који пролази 97% стаза маратона, а само 

3% су у урбаној средини.  

Стазе су пројектоване тако да пролазе кроз 

најлепше пределе Фрушке горе и, по правилу 

су у нагибу. Час сте на гребену, час у подножју 

Фрушке горе, и одатле оволике висинске 

разлике. 

Стазе пролазе поред манастира Гргетег, 

Старо Хопово, Ново Хопово, Врдник, Јазак, 

Бешеново и Беочин. 

Бео круг и црвено срце у средини 

је маркација свих 155 км стаза 

маратона. 

На стазама маратона постоји 27 

контролних тачака на којима се 

дежура током трајања маратона, а 

на 5 контролних тачака дежура и 

санитетска служба. 

Маратон траје непрекидно два 

дана и једну ноћ – укупно 33 сата. 

На 36 маратона одржаних до сада, 

било је преко 195.000 учесника, а 

више од 75% маратонаца били су млађи од 25 

година. 

Било би некоректно прећутати и врло важан 

податак, да 36. година, недељу дана после 

маратона „чистимо“ свих 155 км стаза и 

никада, баш никада, нисмо наишли на било 

какав траг од употребе дроге.  

Шта у будуће радити са овом манифестацијом 

и са оволиким бројем младих, тим пре, ако смо 

спремни макар себи да признамо да смо 

свесни зла које прети младима, о коме 

углавном ћуте родитељи, ћуте и просветни 

радници, ћуте и они који би морали да говоре 

и ни по коју цену не би смели ћутати, а нама 

пред очима измичу у погрешном правцу 

читаве генерације младих људи. Ми нисмо ни 

позвани, ни прозвани да решавамо ове 

проблеме. Једноставно, знамо да је наш 

правац добар, јер нуди напор, истрајност, зној 

и по неку сузу, чешће радосницу. Ко је 

спреман да прође било коју од маратонских 

стаза, почев од оне најкраће од 10,5 км, па до 

оне најдуже од 111км, са висинском разликом 

од 4.119 м, тај је спреман да се одупре 

изазову порока сваке врсте. 

Сваког пролећа, свима, нудимо прилику да 

докажу себи да могу да се изборе са 

психичким изазовима и физичким напорима, 

да победе себе, да побољшају своју 

психофизичку кондицију и започну битку за 

здрав живот. 

Долазећи на маратон многи су разбили страх 

од боравка у природи, шуми, планини. Ојачали 

су свој дух и снагу, померили границе својих 

могућности и савладали неку од стаза 

маратона, за коју су раније 

мислили да је немогуће, а када се 

стаза савлада и немогуће постаје 

могуће, а та разлика је мера 

човекове воље. 

Данас после 36. година 

непрекидног трајања, тврдимо да 

маратон има снагу и моћ да, 

макар на час код многих пробуди 

наду, у мору безнађа и сивила, 

чак и тамо где је пре тога била 

туга. 

Ето нама доброг разлога да 

понудимо младима у току године макар и само 

два дана неког новог садржаја. И то је већ 

нешто, и то је нека перспектива младима за 

живот са више смисла. Убеђени смо да и 

даље треба да радимо на физичкој и психичкој 

едукацији младих и неговању љубави према 

природи и од тога не смемо одустати. 

Потпуне истине ради морамо предочити да се 

планинарски маратони данас развијају 

великом брзином широм света. Сваке године 

јављају се нове земље са новим стазама. У 

нашем окружењу планинарске маратоне данас 

има Словенија, Хрватска, БиХ, Македонија, 

Грчка, Мађарска, а најпрестижнији маратон у 

Европи је трка око Мон Блана којој је старт и 

циљ у Француској у Шамонију, а стаза пролази 

кроз Италију и Швајцарску. Наш Ултрамаратон 

плус (111,151 км дужине и 4.119 м успона и 

силазака) од 2011. године је квалификациона 

трка за овај престижни Ултрамаратон. 

Ниједан од ових маратона није старији од 

десетак година. 
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Ми трајемо 36 година и дабоме нико у свету 

овом податку не верује, а у нашој земљи 

Србији, нико нас не разуме, а учесника је 

сваке године све више и више. 

На свим маратонима, и у Европи па и у свету 

плаћа се котизација. Највише у Француској 160 

€, дужина стазе 168 км, у Грчкој 90 €, дужина 

стазе 100 км, у Македонији 30 €, дужина стазе 

60 км. 

Спољну економску лакоћу у организацији 

маратона, нама ремети унутрашња зебња и 

економска слабост која је дуги низ година 

присутна на нашим просторима. Да би се 

успешно организовао маратон, потребна су 

знатна финансијска средстава. Кажу нам, 

криза је, ми кажемо, била је и до сада, али 

било је и добрих људи, а само добри људи 

праве добар свет и њихова помоћ није 

изостала, па је свих ових година било и 

Маратона. Убеђују нас, почните да 

наплаћујете котизацију од сваког учесника 

маратона и тако се финансирајте, јер у 

капитализму, систему коме тежимо, тргује се 

свим и свачим, па и људским достојанством. 

Све има своју цену, све је на продају.  

И овако отуђени од свега, осим од греха, 

чврсто смо уверени да ово становиште, и 

поред доброг, делимичног, утемељења, не 

треба применити на наш случај. Посебно не у 

овој години и у приликама у којима живимо. За 

36 година, колико траје непрекидно маратон, 

пропале су 4 државе, преживели смо рат 91/92 

године, ембарго 92/93, па и НАТО-

бомбардовање 99. године, истрпели смо 

дивљање инфлације 92/93 године, одупрли 

смо се свих ових година вариоли, птичјем и 

свињском грипу, из комунизма стигли у 

демократију, и све ово време ни од једног 

учесника (било их је преко 195.000), нисмо 

узели ни један једини динар. 

Државе су пропадале, ратови почињали и 

завршавали се, инфлације дивљале и 

јењавале, а ми ипак, у инат свему, ношени 

љубављу према природи, априлској роси, 

мајској киши и мајском сунчаном дану, све то 

смо преживели и ево, још увек трајемо. И није 

фер да сада, када смо дочекали демократију, 

ставимо катанац на организацију маратона. 

Доста смо тога на овим просторима до сада 

већ закатанчили па би јако волели да наш 

маратон не доживи ту судбину. 

Свих ових протеклих година, наш маратон је 

финансијски помагао Град Нови Сад са својом 

привредом, а на нашем маратону је за 

учеснике све било бесплатно, почев од 

пријавног листа, контролне књижице, сталне 

књижице, дипломе, значке, чаја који се кува на 

15 различитих пунктова, ручка - војничког 

пасуља, који припремају Врдничани, вечере са 

десертом - крофнама коју припремају 

Нафташи на Летенки, колача за децу 

предшколског узраста, лимуна, коцки шећера... 

Ми, организатори, аматери, на један коректан 

и професионалан начин годинама радимо овај 

посао са пуно љубави и без икакве накнаде, а 

за организацију маратона имамо преко 12.000 

сати добровољног рада. То што смо сиротиња, 

што смо радили без пара је срж нашег 

опстанка, без иједног јединог ексцеса и без 

иједне ружне сенке свих ових година. Ништа 

нема у нашој прошлости чега бисмо се морали 

стидети и шта би желели да заборавимо. 

Напротив, пуно је тога чега се с поносом 

сећамо, што нам даје снагу да трајемо и 

истрајемо и у тешким временима. 

Почнемо ли наплаћивати котизацију 

поделићемо се, већ ионако подељени, и у 

овом сегменту живота, на оне који могу да 

плате и доћи ће на маратон, и на оне који не 

могу да плате, и остаће код куће. У том случају 

ми нисмо 

спремни да 

организујемо 

маратон. 

После добро 

сагледане 

ситуације, наш 

коначан став је да 

и даље на 

маратону све 

треба да буде 

бесплатно и да ни од једног детета не треба 

наплатити учешће на Фрушкогорском 

маратону. 

ОБРАЗ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ, ДЕЧИЈИ ОСМЕХ 

НЕМА ЦЕНУ И НИКО НЕМА ПРАВО ДА РУШИ 



Број 86                                                                             Пролеће 2014.                                                                          Страна 49 
 

Билтен ПУТНИК                                                      Информативно гласило ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 

ДЕЧИЈЕ СНОВЕ. НЕ ДИРАЈ У СНОВЕ, КАЖЕ 

ЛОРКА, РАДИЈЕ СЕ ИГРАЈ ВАТРОМ. 

Озбиљни смо и одговорни и у потпуности 

разумемо да је данас економско стање тешко, 

нема се, али знамо и ону народну да 

НЕ ДАЈЕ ОНАЈ КО ИМА, ВЕЋ ОНАЈ КО ХОЋЕ 

ДА ДА. 

И ону другу народну мудрост 

ДА ЗЛО ЦВЕТА И КРИЗА И БЕДА НАСТАЈУ 

КАДА ДОБРИ ЉУДИ НЕ РАДЕ НИШТА. 

Уз дужно поштовање и захвалност истичемо 

да је добрих људи који су хтели да нам 

помогну било и до сада, а надамо се биће их и 

у времену које долази. 

Свима који желе да дишу пуним плућима, да 

се друже са нетакнутом природом, који желе 

да доживе изазове који ће у њима пробудити 

авантуристички дух и учинити да се осећају 

божанствено, баш као и предели који их 

окружују, Фрушка Гора и наш маратон је место 

за њих. 

 

Поштовани планинари, маратонци, планински 

бициклисти, љубитељи природе, заљубљеници у 

Фрушку гору 

ДОБРО ДОШЛИ 

на 37. Планинарски маратон на Фрушкој гори 26-

27. априла 2014.године 

И овог пролећа, нудимо вам прилику да докажете 

себи да можете да се изборите са психичким 

изазовима и физичким напорима, да победите 

себе, да побољшате своју психофизичку кондицију 

и започнете битку за здрав живот. 

За овај 37. маратон припремљено је укупно 17 

стаза различите дужинe и различитих висинских 

разлика, почев од оне најкраће од 10,5 километара, 

са висинском разликом од 456 метара па до оне 

најдуже од 111,151 километара са висинском 

разликом од 4119 метара и све су оне трасиране у 

брдовитом, шумском појасу Фрушке горе, која се 

налази само на корак од ужурбаног и нервозног 

града. 

- У дане маратона, до Поповице (старта и циља 

маратона) и обрнуто, маратонце ће превозити 

аутобуси ГСП-а, а поласци аутобуса су 

организовани у Новом Саду испред 

Железничке станице и аутобуског стајалишта 

на почетку моста Слободе. И из Сремске 

Каменице са аутобуског стајалишта у центру 

места. 

- Учесници из удаљених места који 

организовано у суботу 26.04. долазе на 

маратон својим аутобусима моћи ће доћи до 

Поповице, с тим што се њихови аутобуси по 

изласку путника, морају враћати назад за Нови 

Сад на паркирање. По доласку на циљ целе 

групе која је учествовала на маратону њихов 

аутобус може доћи по њих на Поповицу. 

- Старт маратона је у суботу, 26. априла у 9:00 

сати,, на Поповици, 10 км јужно од Новог Садa,. 

Осим Малог маратoна Запад-запад и 

Приправничког маратона Запад-запад. 

- На стазу Малог маратона запад - запад могу 

ићи само они учесници, који могуј да 

организују превоз до манастира Јазак (КТ-12), 

где је старт Малог маратона запад-запад у 

суботу, у 10:30 сати и повратак са Бранковца, 

где је циљ овог маратона. 

- На стазу Приправничког маратона запад-

запад могу ићи само они учесници који могу да 

организују превоз до Летенке (КТ-15), где је 

старт Приправничког маратона запад-запад, у 

суботу у 13:00 сати и повратак са Летенке, где 

је циљ овог маратона. 

- На стази радости и задовољства могу 

учествовати само деца предшколског узраста, 

уз пратњу родитеља или друге овлашћене 

пунолетне особе. 

- Стаза Ултра плус маратона од 111,151 км, са 

висинском разликом од 4.119 м уврштена је у 

квалификациону трку за ултра маратон око Мон 

Блана (The North Face® Ultra-Trail du Mont-

Blanc®), и вреднована је са 3 поена. 

- Смештај се може организовати на Поповици у 

сопственим шаторима, колективним шаторима, 

у планинарским домовима, или на други начин, 

али уз претходно потврђену резервацију. 

- Почев од 14. до 25. априла, радним 

даном, од 10:00 до 15:00 сати, можете 

добити више информација о маратону у 

планинарским просторијама у Новом Саду, 

Трг Галерија број 4, или на телефон 

021/529-978, или на сајту 

www.psdzeleznicarns.org.rs 

Председник Организационог одбора 

Миливој К. Настасић 

http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ultratrailmb.com%2F&ei=ypQhU5zCDbLd7QbU64CACQ&usg=AFQjCNEa3QswFcdqH6T1_CAgcsM2SVzTwg&sig2=s02kufLOJ-qiaOE01wh48g&bvm=bv.62922401,d.bGE
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ultratrailmb.com%2F&ei=ypQhU5zCDbLd7QbU64CACQ&usg=AFQjCNEa3QswFcdqH6T1_CAgcsM2SVzTwg&sig2=s02kufLOJ-qiaOE01wh48g&bvm=bv.62922401,d.bGE
http://www.psdzeleznicarns.org.rs/
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Тринаесту годину за редом, меморијал 

посвећен једном од 

оснивача планинарског 

покрета у Војводини – 

Игњату Павласу, 

одржан је у суботу 18 

јануара 2014 године. 

Леп и сунчан за јануар и 

прилично топао дан, 

искористило је 75 

планинара са разних 

страна да посете шуму 

и Фрушку гору и ода 

почаст овом великом 

човеку. 

Већи део групе је, под вођством водича и 

покретача меморијала Др. Милана  Бреберине  

 

 

 

Текст: ЈОСИП ДУЋАК 
Фото: РУЖИЦА ПЕРШИЋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кренула из Беочин села, поред манастира и 

расадника, пут Осовља. Ту је била пауза а 

затим преко брда Орловац и највишег Црвеног   

чота до споменика Игњату Павласу на 

истоименом врху, трећег по висини на Фрушкој 

гори - Павласовог чота. 

У 12:10 је одржан свечани део полагања венца 

и паљење свећа, као и говор доктора 

Бреберине, Илије Петровића и председника 

ПС Војводине Исе Планића. 

После свечаног дела, учесници су отишли и до 

другог по висини врха на Фрушкој гори – 

Исиног чота, а одатле се формирало неколико 

група које су отишле да искористе леп дан по 

својим жељама – неки назад у Беочин село са 

Бранковца, београђани у Лединце а остали до 

Попоповице. 

 

 

 

16 марта 2014 године, одржано је, Прво коло 

Лиге ПОТ ПСС, на теренима Фрушке горе са 

стартом и циљем на планинарском дому 

„Стражилово“ на Стражилову. 

Организатор такмичења је ПСД „Стражилово“ 

из Сремских Карловаца.  

Технички подаци: Пионири–ке 3600м 6кт, 

Јуниори–ке 6000 8кт, Сениори 6000 7кт 

Ветерани 8000 9кт.  Ветеранке 6300 7кт 

Такмичарски задатак се састојао из уцртавања 

једног дела стазе са огледног примерка и 

израчучавање једне контролне тачке, у свакој 

категорији, помоћу координата. Решавани су и 

тестови из прве помоћи и планинарства. 

Такмичарска карта је исечак војне 

топографске карте 1:25000/10м у боји, терена 

Стражилова, Бељешева, Калиног потока, 

Карловачког потока. 

Такмичење је одржано по изузетно лепом 

времену. На такмичење нису  уложене жалбе 

нити примедбе. Такмичења су пратили и 

функционери ПСС . Целокупну манифестацију 

су поздравили и  учесници планинарске акције 

„Излет првих љубичица“ у организацији ПД 

“Нафташ“Нови Сад па је тако на 

Планинарском дому било окупљено преко 

двестотине планинара. 

Текст: 
ГОРАН ЂУРИЧИЋ 
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Рпђен је 1965. гпдине у Нпвпм Саду где је и живеп 

све дп заврщетка студија. Син Мулка Планића и 

Зденке Планић рпђене Ердељи. Има сестру Аиду 

Скакић. Ожеоен је  Драганпм Планић Милпщевић 

и има сина Александра. Диплпмирап у фебруару 

1991. на ПМФ-у у Нпвпм Саду смер гепграфија са 

прпсешнпм пценпм 9,03. Са ппрпдицпм живи у 

Субптици пд 1991. гпдине. Дп 2009. гпдине је 

радип у  Пплитехнишкпј и Хемијскп-технплпщкпј 

щкпли у Субптици где је предавап предмете:  

гепграфију за средое струшне щкпле, 

метепрплпгију са климатплпгијпм, индустријску 

гепграфију за графишку струку, аграрну гепграфију, 

гепграфију хране и грађанскп васпитаое. За 

предмете : гепграфија ппљппривреде и гепграфија 

хране је написап скрипта кпја кпристе на пгледним 

пбразпвним прпфилима ппдрушја рада 

прпизвпдоа и прерада хране. Члан је Српскпг 

гепграфскпг друщтва и Рптари клуба ''Палић''. Од 

септембра 2009. Ради кап директпр Пплитехнишке 

щкпле Субптица. О свпјим планинареоима и  

 

 

путпваоима пищем за шаспписе: Геа, Планинарски 

гласник, Путник, Планета. 2012. гпдине пбјавип сам 

коигу Планински врхпви у Србији. 

Председник Планинарскпг савеза Впјвпдине, шпвек 

кпји се, једини из Впјвпдине пппеп на Мпнт 

Еверест и истинска легенда српскпг планинарства 

гпсппдин Исп Планић, у интервјуу билтена Путник. 
 

ПУТНИК: Испришај нам твпју планинарску 

бипграфију, пд првих кпрака на планини дп првпг 

шпвека у планинарскпм савезу Впјвпдине? 

ИСО: Планинарствпм се бавим пд 1990. гпдине 

када сам се ушланип у Планинарскп друщтвп 

''Железнишар'' Нпви Сад. Од 1994. гпдине сам шлан 

Планинарскпг друщтва ''Зпрка'', касније ''Спартак'' 

Субптица. Дп сада сам се пппеп на мнпге виспке и 

највище врхпве Србије, Црне Гпре, Бугарске, Гршке, 

Македпније, Бпсне и Херцегпвине и Слпвеније.  

Од 1998. гпдине имам лиценцу впдиша 

Планинарскпг савеза Србије. Дп сада сам впдип 

пкп 190 прганизпваних група на планинареое 

углавнпм пп планинама Балкана. При тпме сам са 

спбпм   впдип  некпликп   хиљада  субптишких  ђака  

уважавајући шиоеницу да се гепграфија уши и 

нпгама. Заједнп са свпјим ђацима пппеп сам се на 

врхпве Прпклетија, Шар планине, Јакупице, 

Јулијских Алпи, Шатпра, Маглића, Стплца, 

Дурмитпра, Орјена, Преоа, Бјеласице, Кпмпва, 

Румије, Олимпа, Пирина, Мусале, Фрущке гпре, 

Врщашких планина, Авале, Цера, Гушева, Јабланика, 

Ппвлена, Сувпбпра, Рајца, Рудника, Каблара, 

Овшара, Стплпва, Дели Јпвана, Бељанице, Старе 

планине, Ртоа, Јастрепца, Суве планине, 

Јадпвника, Кппапника, Лескпвика и јпщ некпликп 

десетина врхпва у Србији. На безмалп све пве 

врхпве сам се пеоап са свпјим ђацима, а на неке 

пд оих и пп некпликп пута. 

Осим пеоаоа на виспке врхпве, у пквиру прпграма 

''Шетајмп у прирпди'' свпје ђаке и грађане  впдип 

сам вище десетина пута пкплинпм Субптице и 

щире. Шетали смп дплинпм Тисе, Селевеоскпм 

пустарпм, прекп Делиблатске пещшаре, 

Субптишкпм пещшарпм и щумама, дплинпм Бегеја, 

резерватима прирпде Лудпщ, Обедска бара и 
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Слана кпппв;  трагпм археплпщких налазищта у 

пкплини Лудпщкпг језера, врщили екплпщке 

патрпле пкп Палићкпг, Крвавпг, Сланпг, 

Келебијскпг и других језера. Организпвап сам 

урбани трекинг градским језгрпм Бепграда. 

Тражили смп и прпнащли да је пещшана дина 

Ђпмбе (141 м) севернп пд Субптице највищи врх 

Башке щтп је признат и цитиран ппдатак. Тражили 

смп и ''нащли'' извпр Криваје, правили хербаријум 

лекпвитпг биља Ппппвице на Фрущкпј гпри, 

правили бициклистишке туре пп Башкпј и Банату све 

дп Царске баре...  

Одлазак на планинареое 

за мене никада није бип 

пукп ''псвајаое'' врхпва. 

Путпваоа, пещашеоа, 

бправак у прирпди и међу 

људима прилика је да се 

вище сазна п свету у 

кпјем живимп. Затп 

приликпм планинареоа 

сакупљамп узпрке стена и 

минерала, правимп 

хербаријум, псматрамп 

звезданп небп, ушимп се 

пријентацији, врщимп 

метепрплпщка 

псматраоа и мереоа, 

пбилазимп културнп-

истпријске сппменике, 

руднике, фабрике, музеје, 

стара градска језгра, 

презентујемп реферате... 

Накпн туре пд 

фптпграфија и видеп записа правимп презентације 

у прпграму ПпверПпинт  кпје у щкпли кпристе и 

наредне генерације ђака. Заједнп са Миркпм 

Кујунчићем препещашип сам 175 км дугашку стазу 

Фрущкпгпрске трансверзале и при тпме снимип 

дпкументарни филм кпји је бип приказан на 

лпкалнпј и регипналнпј телевизији. Ушествпвап сам 

у снимаоу, писаоу сценарија и текстпва за мнпге 

друге филмпве са планинарскпм тематикпм. 

Заједнп са ђацима сам 15 пута ушествпвап на 

Фрущкпгпрскпм планинарскпм маратпну где су 

пни прелазили са мнпм стазе и дп 101 км дужине. 

Свакпм приликпм сам ђацима (педагпщки 

неутемељенп) нудип мпгућнпст да дпбију 

закљушну пцену пет из гепграфије за крај гпдине 

акп буду бржи пд мене, щтп се ни једнпм, на 

оихпву жалпст, није пстварилп. 

Неки пд мпјих ђака су у међувремену ппстали 

успещни алпинисти, а неки су (Беседещ Кристијан, 

Тпмић Милан, Илија Тпмић) у сппртскпм пеоаоу 

псвајали прва места на републишким 

такмишеоима, имали су дпбре пласмане на 

Балканским првенствима и ушествпвали су на 

Еврппским такмишеоима. 

Милан Тпмић је 

категприсани сппртиста, 

ппнпсан сам на оегпву 

испеоану десетку (сппртску 

смер). Неки су већ 

сампсталнп ппшели псвајати 

виспке врхпве, неки су 

успещни студенти 

гепграфије, а неки су већ и 

стекли зваое гепграфа. 

Дп 2004. сам бип редпвни 

ушесник планинарских 

маратпна (дп 101 км) где 

сам шестп бип пласиран 

међу првих 10, а најбпљи 

резултат ми је другп местп 

2000. гпдине на 

Фрущкпгпрскпм 

планинарскпм маратпну (81 

км).  

Заједнп са шланпвима клуба 

кпјем припадам изградип сам у Субптици 2001. 

гпдине једну пд првих вещташких стена у  у Србији. 

Активнп сам ушествпвап у изградои све шетири 

ппстпјеће вещташке стене Планинарскпг клуба 

''Спартак'' и мпнтажне вещташке стене ПССВ. 

Вещташка стена у ОШ Мајщански пут шију сам 

изградоу иницирап и прганизпвап шестп је 

навпђена кап пример квалитетне стене у 

државним пквирима. На тим вещташким стенама 

впдип сам тренинге сппртских пеоаша за ПК 

''Спартак'' са кпјима се такмишимп у лига 
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такмишеоу. С ппнпспм истишем да су неки пд пних 

шланпва ПК ''Спартак''  кпје сам увеп у пеоаое 

били прваци државе, вицещампипни Балкана и 

дпбрп пласирани на еврппским првенствима.  

Алпинизмпм се бавим пд 1995. гпдине а 

алпинистишку щкплу сам ппхађап и заврщип тпкпм 

2002. гпдине у Бугарскпј кпд мајстпра сппрта и 

инструктпра Милша Ладпва. Ушествпвап сам у 

такмишеоима на вещташким стенама и имам пкп 

60 испеоаних смери на пеоашким ппдрушјима 

Каблара, Бпрскпг стпла, Вукана, Враца (Бугарска), 

Северне стене Триглава (Слпвенија), Врщиша 

(Слпвенија), Грбаје (Црна Гпра), Рпманије (БиХ) 

Каракпрума (Пакистан), Пакленице (Хрватска), 

Хуаскарана (Перу). 2004. гпдине сам бип 

првппласирани алпиниста у Впјвпдини. Ушествпвап 

сам у прганизацији и ппремаоу смери за сппртскп 

пеоаое и алпинистишку пбуку у напущтенпм 

каменплпму Орлпвп бпјищте на Ппппвици. 

Спелеплпгијпм се бавим пд студентских дана. 

Заједнп са ђацима сам ппсетип (ппред пећина 

уређених за ппсетипце) Бпгпвинску пећину, 

Лазареву пећину, пећину Орлић крај Пријеппља, 

Раванишку пећину, Петнишку пећину, Цанину 

пећину и Белу двпрану на Бељаници, Бабину дупку 

на Јакупици, и неке маое пећине на Бпрскпм 

стплу, Великпм крщу, Кушајским планинама и 

другде.  Ппсебнп су ме привукле  свпјим брпјем и 

импресивним 

димензијама јаме 

Орјена кпје сам 

ппсећивап у три 

наврата 1998, 2000 

и 2002. гпдине. 

Описе силаска и 

јама сам пбјавип у 

шасппису ''Путник''. 

На Орјену сам се у 

технишки маое 

захтевне јаме 

спущтап заједнп са 

мпјим ђацима, на 

пример у Впдену 

јаму, Драгпву јаму, 

Змајевп ждријелп и 

јаме крај Жљебске 

јаме. Најзнашајнији резултат ми је силазак у 

Никплину јаму на Орјену у јулу 2002. гпдине. Ова 

јама изгледа пбрнутпг левка има најдубљу улазну 

вертикалу кпд нас кпја пп неким мереоима изнпси 

188 метара. Врщећи ревизију јаме устанпвили смп 

да је дубина улазне вертикале 170 метара. Са 

ппсебним задпвпљствпм сам са нпвинарима 

Нпвпсадскпг ''Дневника'' правип серијал 

фптпграфија ппд називпм ''Ппдземље Фрущке 

гпре'' при шему сам пбищап, дп краја истражип 

пписап и снимип щест пећина и истражних кпппва 

на Фрущкпј гпри. 

Опрпбап сам се  и у пбласти рафтинга и каопнинга 

(Сана, Лим, река Игуацу у Ј. Америци). Међу свпје 

знашајније успехе сматрам и прплазак крпз 

прирпдни фенпмен Невидип, Невиђбпг или 

Невидбпг 1999 гпдине. Тп је прирпдни фенпмен 

кпји је најбпље назвати каопн. Он је деп претежнп 

каопнске дплине Мале Кпмарнице у Црнпј Гпри. 

тп је ппследои ''псвпјени'' каопн у Еврппи. Дуг је 

свега 4,5 км, али је нама трпјици требалп скпрп 

девет сати пливаоа, рпоеоа и пеоаоа кап и 

рпнилашка и алпинистишка ппрема да би смп 

прпщли тамп где тп није ппщлп за нпгпм мпм 
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прпфеспру др Јпвану Петрпвићу и аутпру 

''Каравана'' Милану Кпвашевићу далеке 1964.  

Мпји највищи псвпјени врхпви су: 2000. гпдине 

највищи врх Турске – Арарат  5165 м, 2001. гпдине 

највищи врх Русије и Еврппе – Елбрус на Кавказу 

5643 м; 2004. гпдине највищи врх Америке – 

Акпнкагва 6962 м (Аргентина); 2004. гпдине Шища 

Пангма 8012 м (Хималаји, Кина); 2005. гпдине 

највищи врх света - Мпнт Еверест 8848 м 

(Хималаји); 2006. гпдине Гащербрум 1 8068 м  

(Јапански кулпар) и Гащербрум 2 8035 м  

(Каракпрум, Пакистан); 2007. гпдине Брпад Пеак 

8047 м (Каракпрум, Пакистан) без упптребе 

дпдатнпг кисепника. Други пп висини врх света К2 

пеоап сам 2008. гпдине и на оему дпсегап висину 

пд 8200 метара, пдакле сам се вратип ппсле 

несрећне ппгибије Дрена Мандића. Пппеп сам се и 

на Ерчијас (2009. Турска) 3916 м, Денали (2011. 

Аљаска, САД) 6192 м, Хуаскаран (2013. Анди, Перу) 

6768 м, На Мустаг Ату (2012. Квен Лун, Кина) сам се 

пппеп дп 7000 метара. 

На највищи врх на свету – Мпнт Еверест (8850 м) 

пппеп сам се 29.05.2005. са северпистпшне, за 

усппн теже, кинеске стране. Овп је први усппн 

пвим смерпм на највищи врх на свету из Србије, а 

укупнп други успещан усппн на Еверест из наще 

земље. Ипак, за свпј највећи планинарски  успех 

сматрам усппн на Гащербрум 1.  

Од 1999 дп 2012. Бип сам председник Кпмисије за 

алпинизам ПССВ. Од 2009. гпдине сам 

пптпредседник Планинарскпг савеза Впјвпдине и 

председник сам Кпмисије за алпинизам 

планинарскпг савеза Впјвпдине. Од 2012. Гпдине 

сам пперативни тренер планинарства. Инструктпр 

Службе впдиша ПСС ппстап сам 2013. Гпдине.пд 

2013. Гпдине сам председник ПС Впјвпдине. На 

пснпву пстварених резултата у планинарству 

Министарствп за прпсвету и сппрт ми је 2001. 

дпделилп зваое: Врхунски сппртиста савезнпг 

разреда, а 2005. гпдине ми је дпдељенп највище 

зваое у сппрту: Заслужни сппртиста међунарпднпг 

ранга. Српскп гепграфскп друщтвп ми је 2005. 

гпдине дпделилп свпје највище признаое: златну 

медаљу ''Јпван Цвијић''. Град Субптица ми је 2007. 

гпдине дпделилп признаое Прп Урбе. 

Министарствп прпсвете и сппрта Републике Србије 

ми је 2007. гпдине дпделилп Мајску награду. 

Сппртски савез Впјвпдине ми је 2011. Дпделилп 

Спартакпву награду. 
 

ПУТНИК: Бити председник планинарскпг савеза 

Впјвпдине је прилишнп незахвалан ппсап јер ће 

увек бити незадпвпљних шланица а ппсла увек има 

и пн је ппнекад неприметан за пне кпји нису 

упућени какп функципнище пва прганизација, Из 

кпјих разлпга си се пдлушип да ппстанещ 

председник Планинарскпг савеза Впјвпдине? 

ИСО: Ппкущаћу да будем кпристан, да на неки 

нашин вратим планинарству пнп щтп ми је далп. А 

далп ми је заиста пунп. Пунп лепих усппмена, 

пријатеља, захваљујући планинареоу имам 

испуоен живпт. Осећам се пстварен и није ми 

тещкп да пп нещтп шиним и за друге. Ппкущаћу 

бар. Надам се да пвај врх није сувище стрм за 

мене. 

 

ПУТНИК: Какп видищ даљу будућнпст 

планинарства у земљи? Кпји су кпраци кпје треба 

предузети да би пнп пре свега билп цеоеније кпд 

државних пргана, јер самп на тај нашин мпжемп 

пшекивати већи прилив средстава и вище нпваца за 

реализацију нащих планпва? Кпје су, пп теби, 

најважније гране планинарства и щта ушинити да се 

те дисциплине пппуларизују? 

ИСО: Стратегија планинарства у шијпј сам изради 

активнп ушествпвап даје пдгпвпр. Све је 

најважније, а пвих дана преднпст дајем ппвећаоу 

брпја шланпва у ПСВ. 



Број 86                                                                             Пролеће 2014.                                                                          Страна 55 
 

Билтен ПУТНИК                                                      Информативно гласило ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 

 

ПУТНИК: Пп теби, кпја је дефиниција планинарства 

уппщте? Да ли је тп сппрт или туризам и да ли 

уппщте пристајещ на такву ппделу? 

ИСО: Правни статус је тренутнп јасан. Сппрт. И 

ташка. Тп је дефинисанп 1997. гпдине.  Лицемернп 

је пристајати на шланствп у сппртскпј прганизацији, 

тражити нпвац пд ое а бавити се заправп 

туризмпм. Акп не желимп да будемп сппрт треба 

тп јаснп да кажемп.  

Међутим, у насщим главама и у 

стварнпсти није све такп шистп кап на 

папиру. 

Туризам је мени близак, мпгу нас и 

такп замислити, планинарски туризам 

пптпунп нерегулисана пбласт великпг 

пптенцијала. На тпме треба радити. За 

сада смп самп сппрт. 

Планинарствп дакакп има и карактер 

ппкрета кап извиђаши или гпрани нпр, 

али је тп вище истпријска шиоеница и 

ппдрушје пптенцијалнпг 

прганизпванпг делпваоа. Екплпгија, 

едукација... Брпјна су ппља 

пптенцијалнпг делпваоа. 
 

ПУТНИК: Упркпс свим ппкущајима, увпђеоима 

такмишарских дисциплина и пппщтраваоем 

критеријума, планинарствп јпщ увек важи за један 

пд најјефтинијих видпва туризма у Србији. Каквп је 

твпје мищљеое п тпме и да ли је уппщте мпгуће 

спрешити такве ппјаве? Какп натерати планинарска 

друщтва и клубпве да свпје активнпсти вище 

усмере на такмишарске садржаје и ппхпде на 

највище светске врхпве а маое на туристишке 

викенд ппсете земљама у пкружеоу? 

ИСО: Одгпварајући на претхпднп питаое дап сам 

делимишан пдгпвпр. Ппщтпваоем закпна све ће се 

дпвести у ред. Самп је ствар дпгпвпра щта тп ми 

желимп. Пре свега је пптребнп да птвпренп, али 

заиста птвпренп разгпварамп п нащим мптивима и 

циљевима. 
 

ПУТНИК: Какп пцеоујещ сарадоу ПСВ са свпјим 

шланицама а какп сарадоу са ПС Србије? 

ИСО: Не ппстпји тамп неки ПСВ, Сви кпји смп 

платили шланарину смп ПСВ. Председник и 

Технишки секретар нису Савез. Радп се пдазивам 

ппзивима шланица Савеза, нерадп се намећем. 

Вплеп бих да имам вище времана за кпмуникацију, 

мнпги би се прпблеми лакще рещавали. Лишнп 

псећам да бих требап вище да се крећем и 

разгпварам. Али живпт је неумпљив, дан има самп 

24 сата. Штп се тише сарадое са ПСС, бпља је негп 

щтп је била. 
 

ПУТНИК: Шта би била твпја замерка 

планинарским друщтвима и 

клубпвима? Кпје су твпје преппруке и 

савети да та удружеоа ппстижу јпщ 

бпље резултате у пбластима кпјима 

се баве? 

ИСО: Вище вплим да ппдстишем и 

хвалим негп да замерам. Билп би 

дпбрп када би се брже меоали, 

прилагпђавали, ппдмлађивали. Свет 

и планинарствп у оему се динамишнп 

меоају, а у неким нащим срединама 

време кап да је сталп. Људи се ппиру 

да прихвате реалнпсти, тп нас 

пзбиљнп угрпжава. 
 

ПУТНИК: Кап прпсветни радник мпже 

се рећи да си на извприщту нпвих младих 

планинарских талената. Али, кпликп су данащои 

клинци стварнп заинтереспвани за пдлазак у 

прирпду и бављеое активнпстима на птвпренпм? 

ИСО: Самп их треба анимирати, правилнп 

усмерити. Такп малп им се пружа у билп кпјпј 

сфери живпта, из лишнпг искуства знам да су јакп 

јакп заинтерспвани самп им треба прићи на прави 

нашин. Не лпмити их, треба их разумети. 

Ппгледајте какп ради Спартак, самп их кппирајте. 
 

ПУТНИК: На крају, преппруши нам следећег гпста у 

интервјуу за билтен Путник. Кп је пп теби заслужип 

да се нађе на страницама медијскпг гласила ПС 

Впјвпдине и кп би тп мпгап нащим шитапцима да 

да неке занимљиве и кприсне пдгпвпре из пбласти 

кпјпм се бави? 

ИСО: Слпбпдам Мијатпвић, шпвек кпји је направип 

неверпватну кплекцију планинарских знашака. 

Интересантан нашин сагледаваоа прпщлпсти 

планинарства. 
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