
 
 

ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО „ЉУКТЕН“ СЕКЦИЈА БЕОГРАД 

ОРГАНИЗУЈЕ ВИСОКОГОРСКУ ПЛАНИНАРСКУ И СКИЈАШКУ АКЦИЈУ НА  

БЈЕЛАСИЦУ – ЦРНА ГОРА  
ЗА СРЕТЕЊСКЕ ПРАЗНИКЕ 14. ДО 17. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ 

 

Планинарски дом Врањак се налази на југозападној (Колашинској) страни масива 

Бјеласице на 1.760м н/в, максимално комфоран, уредан, са парним грејањем, мокрим 

чвором са топлом водом. Поседује кухињу на располагању планинарима и велики дневни 

боравак. Лети и зими пружа максмалне услове за боравак. Изузетни домаћини, 

гостопримљиви горштаци се труде да тај боравак учине још пријатнијим.  

https://www.facebook.com/pages/Planinarski-Dom-Vranjak-Bjelasica/454957621220975 

 

 
 

Ова акција је планирана да омогући више садржаја учесницима, основна је планинарска 

активност у зимским условима, турно скијање и класично скијање на изузетним 

скијалиштима на домак Колашина  

 

Цена:   

Цена превоза из Београда је 4.500,00 дин. На бази 10 учесника на акцији. 

Спавање у дому Врањак за две ноћи је 20Е, плаћа се на лицу места. 

План: 

14.02.2020. Петак  

23:30 – полазак са паркинга код Супер Вера на Новом Београду, затим преко 

угла улица Сарајевске и Дринске (близу Мостарске петље); 

Маршрута путовања: Београд - Чачак - Ужице - Бијело Поље – Колашин.  

Пауза по потреби, тоалет, кафа, цигарете... 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Planinarski-Dom-Vranjak-Bjelasica/454957621220975


15.02.2020. Субота  

07:00 – Долазак у Колашин, пауза у ресторану Планинар, набавка потребштина 

за тродневни боравак, наставак пута  до Језерина.  

08:30 – Скијалиште омогућава да опрему и велике ранце пребацимо жичаром до 

окретне станице на Троглави, одакле ћемо је спустити до дома. Остатак 

нескијашке екипе ће пешке поћи до планинарског дома Врањак;  

10:30 – Долазак у дом, распремање, одмор.  

12:30 – Лагана пешачка тура на Троглаву у околини дома, релаксација, део 

екипе ће се занимати скијашким активностима; 

17:30 – Ручак одмор, дружење; 

 

 
 

16.02.2020. Недеља 

06:30 – Устајање, после јутарње тоалете, доручка и опремања: 

Планинари - Полазак на целодневну акцију. Циљ нам је да се испењемо на  

Зекову главу, а  Црна глава је опциона, зависи од метео услова и спремности 

учесника; 

Скијаши - Могућност скијања на стазама које пролазе поред Дома Врањак, или 

спуштање на скијама до скијалишта на Језеринама и скијање на стазама овог 

центра. 

16:30 – 17:00 Повратк у дом Врањак, распремање, одмор, дружење;  

17:30 – Ручак-вечера одмор, дружење; 

 



 
 

17.02.2020. Понедељак 

06:30 – Устајање, после јутарње тоалете, доручка и опремање.  

Планинарски део екипе ће спаковати своје велике ранце и поћи на пешачку туру 

Ћупови, Кључ, у повратку од Планинарског Дома се спустити до комбија. 

Скијашки део екипе се скијама спушта до комбија и наставља скијашку 

активност до: 

15:00 – Долазак обе групе на локацију код комбија у Ски центру;  

15:30 – Је очекивано време поласка за Београд, маршрута повратка: Колашин - 

Бијело Поље - Ужице - Чачак - Београд; 

22:30 –Време доласка на крајњу тачку пркинг код Супер Вера на Новом 

Београду; 

 

Пешачење:  Ова акција захтева коришћење крпљи. То подразумева и штапове као обавезни 

део опреме, одећа, обућа морају бити примерени ниским температурама. 

Препоручујем крему за сунце, заштитне наочаре. Пешачке активности са 

крпљама су релативно лагане, туре нису претерано дугачке нити напорне. 

Наравно да се оћекује пристојна физичка кондиција. Организација пешачења ће 

зависити од метео услова и расположења групе.  

 

Скијање: Група која иде на скијање  може видети понуду на https://kolasin1450.com/me/     

 

 

 

Опрема:  Планинарска опрема за зимске услове. Поред стандардне опреме потребно је 

понети крпље обавезно, опционо дерезе и цепин за групу која ће пењати Црну 

Главу. Сваки планинар је дужан да понесе личну карту, здравствену књижицу и 

планинарску књижицу са плаћеном чланарином још увек за 2019. годину.  

 

Храна-вода:  Храна из ранца. У планинарском дому ћемо максимално користити кухињу, као 

ранијих  година понећемо храну коју ћемо сами спремати.  

 

Вођа акције: Предраг Голубовић      моб. тел.: 064 / 113 60 89 email: golub1@gmail.com 

 

Пријава: Телефоном или маилом, уз уплату аконтације од 3.500,00 дин; 

Напомена: Поседујемо 6-10 пари крпаља. Предност у коришћењу опреме имају чланови 

ПСК Љуктен. Планинари осталих клубова су у обавези да у симболичном износу плате најам 

опреме.  Акција се одвија у складу са "Правилником о безбедности и одговорностиу извођењу 

планинарских активности"  Планинарског савеза Србије. Водич задржава право промене плана 

у зависности од ситуације на терену. 

 

СВАКИ ПЛАНИНАР УЧЕСТВУЈЕ НА АКЦИЈИ НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ 

 

https://kolasin1450.com/me/
mailto:golub1@gmail.com

