
ТОМЕТИНО ПОЉЕ – КОТА 970 – Велики Маљен 

 
Врх Велики Маљен у средини – Аутор: Д. Лубинић 

Среда (11. новембар 2020.): Полазак из Панчева, код Дома омладине у 6:00 сати. Улазак 
путника у Београду код „Сава центра” (ул. Владимира Поповића, код улаза који гледа 
према реци) у 6:30 сати. Молимо све учеснике да дођу на договорено место десетак 
минута раније. Наставак путовања аутопутем, до Тометиног поља и планинарског дома, 
где нас очекују домаћини са топлим напицима за добродошлицу. 

Припрема и полазак на пешачење у 9.30. Од планинарског дома (601 мнв), уз реку Бела 
Каменица (стазом - без квашења) излазимо на Мали Маљен (853 мнв), па преко 
Петрушине косе (905 мнв) излазимо на Коту 970 – Велики Маљен, стратегијски важан 
положај у Великом рату. Ту ћемо чути и коју реч од нашег пријатеља, Миодрага 
Радовановића о догађајима из тог периода. Повратак кружном стазом, посета споменику 
ратницима Маљенског одреда (930 мнв) који су бранили коту 970, а затим преко засеока 
Костићи (655 мнв) долазак до планинарског дома у Тометином пољу. По повратку у 
планинарски дом нас чека ручак. 

Након ручка повратак у Београд и Панчево до 21.00 час.  

Тога дана ћемо препешачити 18,5 км и имати око 500 метара успона, за 7 сати. 

Документација: Лична карта, здравствена и планинарска картица. 

Опрема за планинарење: Гардероба и обућа (обавезно планинарске ципеле) прилагођена 
временским условима и боравку на планини, заштита од ветра, кише и снега, средства 
прве помоћи, чеона лампа, храна, 2 л воде. 

 



 

Храна: У сопственој режији. Ко буде желео оброк после пешачења, неопходно је да најави 
приликом пријаве. 

Цена: 1500 динара. У цену је урачунато: превоз, путарине, храна за возача и 
организациони трошкови. 

Уплата динарског износа је потврда пријаве. 

У случају одустајања, потребно је пронаћи замену, јер се новац не враћа. 

Акцију отказујемо ако је по прогнози предвиђено веће невреме. Акцију не отказујемо ако 
пада киша или снег - за такве услове постоји адекватна планинарска опрема.  

Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на 
компромисе, који све подређују личном комфору, а немају осећај за потребе других људи. 

Напомена: Програм путовања и успона је оријентациони. Организатор задржава право 
измене плана у случају непредвиђених околности. Учесници иду на сопствену одговорност 
уз придржавање Правилника о безбедном извођењу планинарских активности ПСС: 
https://pss.rs/wp-content/uploads/2017/09/P120-Bezbedno-izvodjenje-planinar.-akcija.pdf 

Организатор: ПК „Копаоник“, Лепосавић. 

Водичи: Милутин Илић (063510503) и Славица Илић. 
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