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Недеља (24. јануар 2021.): Полазак из Панчева, код Дома омладине у 6.00 часова. Улазак 
путника у Београда, код „Сава центра” (улица Владимира Поповића, код улаза који гледа 
према реци)  у 6.30 часова. Молимо све учеснике да дођу на договорено место  десетак 
минута раније. Наставак путовања аутопутем до Параћина, а затим до сепарације Мирово, 
тачке одакле почиње наш успон.  

Стаза у почетку води кроз шуму, а затим долазимо до стеновитог дела са неколико 
видиковаца. Убрзо излазимо на гребен, одакле се отвара поглед на све стране. Врх Шиљак 
ћемо видети у даљини, а гребеном ће нам до њега требати још доста времена. Током 
целог дана, а поготово на гребену је могућ јачи ветар и ниска температура. Добра јакна, 
водоотпорне ципеле и остала опрема ће помоћи да свако од нас ужива у пешачењу. У 
супротном, бићете сами криви, ако вам буде хладно, али на врху не уносите нервозу, да 
идете доле, јер сте се смрзли. Силазимо јужном страном до насеља Ртањ, где нас чека 
превоз.  

Заслужену паузу за оброк ћемо направити убрзо - по завршетку пешачења. 

Препешачићемо око 12,5 км, уз 1250 метара успона, за 7 сати. 

Оријентациони повратак у Београд (22.00) и Панчево (22.30).  

Опрема: Гардероба и обућа прилагођена зимским временским условима и боравку на 
планини, заштита од сунца, ветра и снега, камашне, дерезе (препорука), чеона лампа, 
средства прве помоћи, храна и вода или чај у термосу (препорука). 

Документација: Лична карта, здравствена и планинарска картица. 



Храна: Сопствена - из ранца. После пешачења ћемо направити паузу за оброк у  хотелу 
Балашевић. 

Цена: 1800 динара. У цену урачунато: превоз, путарина, храна за возача и организациони 
трошкови.  

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

Напомена: Програм путовања и успона је оријентациони. Водичи задржавају 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 
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