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         ПЛАН УСПОНА, ИЗЛЕТА И ПОХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Јануар 

14.01.         Божићни успон на Ртањ 

 
Ртањ РА 

14-15.01. Успон на Хајлу 

 
Хајла ВВА 

28.01. Светосавски успон на Црни врх 

 
Црни врх РА 

Фебруар 25.02 Зимски успон на Трем Сува планина РА 

17-19.02  Беласица Беласица 

Македонија 

КА 

накнадно Велики крш / Борски стол 

 
Велики крш, Стол КА 

Март 05 или 12.03. Успон на Велики Вукан и купање у 

Бањи Ждрело. Осмомартовска 

акција или Јастребац-купање 

Рибарска бања 

Велики Вукан 

Јастребац 

КА 

26.03 Студена планина - Кавгалија 

 
Студена планина КА 

накнадно Пасарело, Дивна Горица  

– Сува планина 
Сува планина КА 

25-26.03 Козјак и Скопска Црна гора или 

кањон Матке 
Козјак ВА 

Април 02.04. Пролећни дан планинара 

 
Гледићке планине РА 

16.04  

Таковски висови- Јежевац и 

Стражевица 

Таково КА 

накнадно Јадовник,Сопотница,Милешева 

 
Јадовник КА 

накнадно Прераст Самар Кучајске планине КА 

29.04. Поход Карађорђевим стопама Радовањска брда ТА 

Мај 29.04 -02.05 Велебит - Вагански врх,Плитвичка 

језера 
Велебит  Хрватска ВВА 

накнадно Путевима историје(Стари 

Рас,Сопоћани,Ђурђеви ступови) 
Нови Пазар КА 

накнадно Стража – Јужни кучај 

 
Кучајске планине КА 

27.05.  Дани јоргована на Тупижници 

 

 

Тупижница РА 

Јун накнадно Стара планина- Дупни камен,Козја 

стена 
Стара планина КА 

17.06. Традиционали међународни успон 

на Руј или Свриљшке планине-

Лесковик 

 

Планина Руј 

Сврљишке 

планине 

ТА 

   КА 
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СКРАЋЕНИЦЕ : РА – републичка акција 

                               ТА – традиционална акција 

                               ВА – високогорска акција 

                               ВВА – вишедневна високогорска акција 

                               ТР – трансверзала 

                               КА – клупска акција 

 

 

 

накнадно Кањон Увца – Камповање или Тара, 

Збориште 

 

Кањон Увца 

Тара 

 10.06 Кожуф Кожуф Македонија ВВА 

накнадно Радан-Соколов вис, Ђавоља варош Радан планина КА 

Јул 8-9.07 4.Меморијални поход на Јухорску 

Трансверзалу – Иван Николић 
Јухор (Ивковић) ТА 

накнадно Триглав,Блед,Бохињско језеро-

Словенија 
Јулијски Алпи 

Словенија 

ВВА 

накнадно Мокра Гора,језеро Газиводе Мокра Гора ВВА 

Август накнадно Мироч – Ђердап 

 
Мироч, Ђердапска 

клисура 

ВКА 

накнадно  Проклетије-Маја Бојс Маја Језерце Проклетије Црна 

Гора 

ВВА 

19-20.08 Маглић Маглић БиХ ВВА 

Септембар 09.09. Гледићка трансверзала или Оштра 

чука (сокобања) 

 

Гледићке планине ТА 

16.09 Дан пешачења  РА 

накнадно Врело Млаве, кањон Осанице 

 
Врело Млаве КА 

30.09  Јесењи успон на Соколов камен 

 
Сува планина ТА 

 накнадно Морачке планине- 

Стозац,Капетаново језеро 
Морачке планине 

Црна гора 

ВВА 

Октобар накнадно Власинско језеро и околни врхови- 

Стрешер,Чемерник 
Стрешер,Чемерник КА 

14.10. Јастребачки марш 

 
Јастребац РА 

накнадно Кањон Јерме   Јерма КА 

накнадно Гребен планина-Бежиште, манастир    

  Поганово 
        Гребен планина КА 

Новембар 25.11 Стазама Колубарске битке       ТА 

накнадно Лазарев кањон 

 
Јужни кучај КА 

Децембар накнадно Хомољске планине-Врата,Кобиља   

глава 

 

         Хомољске планине КА 



 

 

 

 

 

НАПОМЕНА :   У ПРИЛОГУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2016. ГОДИНУ ДОСТАВЉАМО ВАМ И 

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ПЛАНИНАРСКИХ АКЦИЈА НАШЕГ КЛУБА. 

ПЛАНИНАРСКИ ПОЗДРАВ И ВИДИМО СЕ И У 2016. ГОДИНИ. 

 

                                   PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU  
                                           PLANINARSKIH AKCIJA 
 

 
Član 1. 

Ovim Pravilnikom se utvrdjuje način organizovanja planinarskih akcija (putovanja) i 
specijalizovanih planinarskih aktivnosti za vodiče i članove Planinarskog kluba Runolist, 
Jagodina. 

Član 2. 
Ključni zadaci Pravilnika su: 

 Da propiše redosled ogranizacije i realizacije akcija; 

 Da unese odgovarajuću dozu ozbiljnosti u organizovanju i vodjenju planinarskih akcija; 

 Da utvrdi odgovornost svih učesnika u organizaciji i realizaciji akcija; 

 Da eliminiše eventualne bespotrebne improvizacije; 

 Da spreči, odnosno što više smanji broj mogućih nezgoda i sl.; 

 Da omogući da svi organizatori i pojedinci zbog čijih propusta je došlo, odgovaraju po 

odredbama utvrdjenih pravilnicima ili pred zakonom. 
Član 3. 

Akcije se izvode na osnovu Godišnjeg plana aktivnosti PK RUNOLIST, zatim po 
pozivu drugih planinarskih društava / klubova ili planinarskih saveza, kao i na bazi 
dogovora na sastancima Društva – za slobodne vikend termine i sl.Svaki član ima 

pravo predlaganja akcija, ali isključivo načelništvu kluba. Svako delovanje i organizovanje 
van okrilja kluba snosi posledice regulisane pravilnikom o organizovanju  akcija planinarskog 

Kluba Runolist Jagodina. Dogovoreni Godišnji plan akcija ima potpuni prioritet nad 
eventualnim drugim akcijama koje se naknadno budu „promovisali“ od pojedinaca - 

vodiča. 
Član4. 

Ekipa koja izvodi akciju može biti sastavljena od najmanje 3 (tri) člana PK 
RUNOLIST, od kojih je jedan vodič akcije.  

Član 5. 
Akcijom rukovodi vodič akcije. Obavezan je da uvek postavi iskusnog planinara na 

začelju (tzv. čistača) i da se sve vreme brine o koloni. 
 

Član  6. 
Vodič je zvanicno lice koje ne u svoje ime, već u ime PK RUNOLIST, ali na ličnu 

odgovornost organizuje akciju i on je pred zakonom odgovoran za sve eventualne 
nezgode koje se dese od trenutka polaska do trenutka povratka. Kada se pojedinac 
ili grupa planinara neadekvatno i neodgovorno ponašaju, vodič akcije ih upozorava 
da isprave svoj odnos prema celoj grupi ili prirodi. Ukoliko ovakvo upozorenje ne 

urodi plodom, vodič ima pravo da javno, pred ostalim učesnicima, skine odgovornost 
sa sebe za ovakve pojedince ili grupu planinara, a o svemu pismeno / usmeno izvesti 

Upravni odbor PK RUNOLIST.   
Član 7. 

Obaveze vodiča akcije su :   
-    Objavljuje (program) akcije 15 (i više) dana unapred na sastancima (ukoliko se 

radi o lokalnoj akciji.), odnosno 30 i više dana unapred kada je reč o akciji van ovog 



područja – u Srbiji, kao i u inostranstvu (a shodno Godišnjem planu planinarskih 
akcija PK RUNOLIST. 

  -    Ima diskreciono pravo da na akcije ne primi članove koji nisu : 

platili članarinu za tekuću godinu  

koji nisu izmirili svoje mesečne članarine do datuma polaska na akciju 

sa kojima je na prethodnim akcijama imao bilo kakvih problema u pogledu ponašanja - od 

polaska do povratka sa akcije.  

-    Po povratku podnosi pismeni / usmeni izveštaj Upravnom odboru, za prvu narednu 

sednicu 

Član 8. 

Obaveze učesnika akcije:   

-    Po objavljivanju plana izvođenja akcije procenjuje svoju sposobnost (zdravstvenu i 

kondicionu) postavljenim zahtevima.  

-    Učesnik akcije treba da teži postepenosti tj. da ide od lakših ka težim akcijama, a da se 

stručno usavršava na kursevima koji se organizuju u okviru PK RUNOLIST i drugih 

organizacija.   

-    Prilikom upisivanja obavezno pokazuje planinarsku legitimaciju kao dokaz da je platio 

članarinu.  

 Vodič na akciju može da povede i osobu koja nije član kluba ali se istoj naplaćuje cena koja 

važi za one koji nisu članovi kluba.  

 

-    Od polaska do povratka strogo vodi računa da se, u odnosu na sve učesnike akcije, a 

posebno u odnosu na vodiča striktno pridržava Pravila ponašanja planinara, imajući u vidu 

da je vodič zakonski (čak krivično) odgovoran za realizaciju akcije u celini, ali da vodič nije 

odgovoran za posledice lošeg ponašanja učesnika.   

-    Sve što smatra da nije u redu u pogledu odnosa vodiča prema učesnicima akcije ili 

učesnika akcije međusobno može se i treba raspraviti po povratku, javno na sastanku u 

Društvu ili na sednici Upravnog odbora Društva, ali uz činjenice i argumente. Ukoliko Upravni 

odbor traži pismeno izjašnjavanje o nemilom slučaju, učesnik akcije je obavezan da to 

ispuni.  

Član 9. 

Mogu biti organizovani sledeći tipovi planinarskih akcija i aktivnosti: 

-    Rekreativne akcije. To su izleti i setnje koje ne zahtevaju nadprosecno naprezanje 

organizma, zatim zimovanja ili letovanja, ili posete kulturnim znamenitostima i prirodnim 

lepotama; 

-    Planinarske akcije. To su one akcije koje zahtevaju nadprosečno naprezanje organizma, 

kako u fizičkom tako i u duhovnom smislu, kao i odgovarajuću pripremljenost učesnika u 

fizičkom i psihičkom smislu i odgovarajuću opremu 

-    Takmičenja. Sprovode se prema uslovima koje definiše organizator; 

-    Stručna usavršavanja. Mogu obuhvatiti organizovane teoretske i praktične aktivnosti; i 

-    Specijalizovane aktivnosti. To su planinarsko-smučarske i druge aktivnosti 

Član 10. 

Neposrednu kontrolu svih aktivnosti u planiranju, organizaciji i sprovodjenju akcija, naročito 

visokogorskih, sprovode Upravni odbor, Nadzorni odbor, Veće časti i druga nadležna i 

kompetentna tela u PK RUNOLIST. Akcije na planinama van Srbije ne mogu se planirati i 

organizovati bez saglasnosti Upravnog odbora. 

Član 11. 

Vodič, kao glavni organizator mora izraditi Program akcije (u pisanom obliku) koji sadrzi 

sledece informacije: vreme odrzavanja akcije (kao i vreme polaska i dolaska), kraći opis 

destinacije i staze gde se akcija izvodi, orijentaciono vreme potrebnog pešačenja / uspona i 

moguće teškoće, kilometražu, visinsku razliku uspona, smeštaj (planinarski dom, logor, 

bivak, tabor...), potrebna oprema – uz preporuke za oblačenje i ishranu, kontakt telefone, 



cenu, kao i druge važne podatke i informacije. To se saopštava na sastancima, uz ličnu 

podelu programa, slanje mailovima, postavljanjem na web site, zatim je moguće putem 

plakata, flajera, oglasne table i sl.   

Vodič je, takodje, dužan da obezbedi / preuzme pečat, odnosno pečate vrhova. 

Član 12. 

Svaki učesnik akcije se mora držati moralnog kodeksa PK RUNOLIST, koji je dostupan svim 
članovima, u prostorijama kluba kao i na web sajtu.  


