
 

ПЛАНИНАРСKО СKИЈАШKИ KЛУБ „ЉУKТЕН“ ИЗ ТРСТЕНИKА 

Секција БЕОГРАД 
ОРГАНИЗУЈЕ ПЛАНИНАРСKУ АKЦИЈУ НА 

ХАЈЛУ 

 ОД 13. ДО 15. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 

 
План:  

 

13.03.2020.  Петак 

23:30 – полазак са паркинга код СуперВера на Новом Београду. Преко угла Сарајевске 

и Дринске, Сајма и Чукарице. Маршрута путовања: Београд-Крагујевац–Нови Пазар–

Рибариће–Рожаје;  

 
14.03.2020.  Субота 

06:00 – Стижемо у Рожаје  

06:30 – Полазак према катуну Банџов (1.450м н/в) , теренским возилом домаћина; 

08:15 – Полазак на пешачење до планнарског дома Гропе (1.980м н/в),  успон траје од 

1,5 до 2,5 часова у зависности од услова на стази и висине снежног покривача;   

10:45 – Стижемо у  планинарски дом Гропе (1.980м н/в). Одмор,  ручак и дружење са 

домаћинима и гостима у планинарском дому;  

11:15 – Полазак на пешачење, циљ нам је врх Ахмице 2.271м н/в. Успон није технички 

захтеван, наравно користићемо крпље и штапове.  

17:00 –  Очекивано време повратка у Дом Гропе; 

16:00 – Одмор, вечера и дружење у планинарском дому, ноћење; 

 

Ахмица 2.271м н/в 

 

 
 



15.03.2020.  Недеља 

06:00 – Устајање, доручак, припрема за пешачење; 

07:00 – Полазак на пешачење, у зависности од времнских услова успон од дома до 

врха Хајле 2.403м н/в ће можда трајати више од 3ч. На овом успону ће бити 

потребне дерезе и цепин. Учесници који немају искуства у коришћењу дереза и 

цепина, проћи ће кроз кратку обуку. 
11:00 – Очекивано време поласка са врха; 

13:00 – Очекивано време доласка у планинарски дом Гропе, после одмора, 

препакивање ... 

13:30 – Полазак за Банџов, превоз до Рожаја. Одмор и дружење у ресторану «Код 

Кера» 

18:00 – Полазак минибуса из Рожаја за Београд. Маршрута повратка је: Рожаје - 

Рибариће –Нови Пазар– Крагујевац–Београд; 

23:30 – Очекивано време доласка на паркинг код СуперВера на Новом Београду 

 

 

Цена:   Цена превоза минибусом је 4.000,00 по учеснику.  

Превоз од Рожаја до Банџова, ноћење у планинарском дому са једним куваним 

оброком је 10 евра,  

 

 

Опрема:  Уз стандардну планинарску опрму, понети: штапове, крпље, цепин, дерезе и шлем (ко 

има и ко жели да од Дома пење Хајлу). Сваки планинар је дужан да понесе личну 

карту или пасош, здравствену књижицу и планинарску књижицу са плаћеном 

чланарином за 2020. годину.  

 

Храна-вода:  У планинарском дому имамо обезбеђен кувани оброк, осталу храну треба понети. 

 

Вођа акције: Предраг Голубовић      моб. тел.:064 / 113 60 89 

email: golub1@gmail.com 

 

Пријава: Телефоном или мејлом!  Аконтација је обавезна због резервације места у превозу у  

износу од 2.000,00 Дин. 

 

Напомена: Акција се одвија у складу са "Правилником о безбедности и одговорностиу извођењу 

планинарских активности"  Планинарског савеза Србије. 

 

СВАКИ ПЛАНИНАР ПРИЈАВЉИВАЊЕМ НА АКЦИЈУ ПРИСТАЈЕ  ДА УЧЕСТВУЈЕ НА НА 

СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ 

 

 

mailto:golub1@gmail.com

