
ЧЕТИРИ ДАНА – ЧЕТИРИ ПЛАНИНЕ 

Трескавица – Ђокин торањ (2086 мнв), Бјелашница - Опсерваторија (2067 мнв) и Велика 
Влахиња (2056 мнв), Височица – Вито (1960 мнв) и Требевић - Софа (1627 мнв) 

 
Поглед са Височице на Трескавицу – аутор фотографије: Игор Милошев 

Петак (12. фебруар): Полазак из Панчева, код Дома омладине у 16.00 часова. Улазак 
путника у Београду, код „Сава центра” (улица Владимира Поповића, код улаза који гледа 
према реци) у 16.45 часова. Молимо све учеснике да дођу на договорено место десетак 
минута раније. Наставак путовања ауто-путем према Шапцу, Зворнику и Сарајеву, до 
планинарског дома Врело у Тушилима. Ноћење. 
Субота (13. фебруар): Наш данашњи циљ је врх Вито (1960 мнв). Kрећемо на пешачење од 
дома, прво кроз шуму, а затим излазимо на чистину, где нам се отвара поглед на врх Вито 
и амфитеат, кроз који иде наша траса. Стаза је у појединим деловима са великим нагибом 
и неопходно је претходно искуство у пењању снежних , можда залеђених терена и добро 
познавање употребе техничке опреме. На врху Вито ћемо направити паузу, а затим следи 
силазак другом стазом до дома, где нас чека унапред договорен оброк. 
Тога дана ћемо препешачити око 8 км, уз 800 метара успона, за 6-7 сати. 

      
Успон на Вито - Аутор фотографија: Игор Милошев 



Недеља (14. фебруар): Устајање, паковање свих ствари и полазак до Бабиног дола - ски 
центра Бјелашница. То је почетна тачка нашег успона на највиши врх - Опсерваторија (2067 
мнв). Уколико нам време и квалитет снега дозволе, попећемо се и на Велику Влахињу 
(2056 мнв). Повратак до ски центра, краћа пауза и превозом идемо до места Турови.  Од 
Турова до планинарског дома Рунолист ћемо лаганом стазом препешачити око 5 км, уз 
380 метара успона, за 1.30 минута. Уколико снег буде дозволио, организоваћемо превоз 
ствари. У супротном, ранац на леђа и напред. Долазак у дом, оброк, дружење и ноћење.  

    
Бјелашница - Аутор фотографија: Недим Лимо 

Тога дана ћемо препешачити око 10 км, уз 800 метара успона. За успон на Велику Влахињу 
ће нам требати додатних 8 км и 200 метара успона. 
Плус - већ описано пешачење од места Турови до планинарског дома Рунолист. 
Понедељак (15. фебруар): Ранији јутарњи полазак на пешачење. Стаза у првом делу иде 
кроз шуму и поред Великог језера, а затим следи јак, константан успон на највиши врх 
Трескавице – Ђокин торањ (2086 мнв). Повратак до дома и ноћење. 

 
Трескавица - Аутор фотографије: Недим Лимо 



Препешачићемо 15 км, уз 880 метара успона, а за прелазак стазе ће нам требати око 9 
сати, уколико снег буде добар за ходање. 
Уторак (16. фебруар): Рано устајемо, пакујемо се, напуштамо дом и пешачимо до Турова 
мало више од сат времена. У Туровима нас чека превоз, којим идемо до хотела Pino Natur, 
у подножју Требевића, одакле стартује наша стаза. У близини хотела је и атрактивна 
жичара која повезује Сарајево и Требевић. Ко жели да одмори након три дана пешачења, 
може тога дана сићи жичаром до Сарајева, боравити у њему и сачекати групу до завршетка 
планинарења. У договорено време ће нас чекати на паркингу у близини центра (код 
Вијећнице). Наша траса до врха Требевића иде поред  приватног планинарског дома – Јуре 
Франко. Дом има сјајан поглед на град и нећемо пропустити прилику да направимо паузу 
за одмор и топле напитке. После паузе настављамо гребеном на највиши врх - Софа (1627 
мнв). Са врха силазимо другом стазом до места Брус, где ћемо ручати у једном од 
ресторана. На паркингу нас чека превоз, којим преко Сарајева идемо за Србију.  

 
Поглед из дома на Сарајево – Извор: endorfiininmetsastaja.fi 

Тога дана ћемо имати око 650  метара успона, уз 12 км пешачења, за 5/6 сати. Плус силазак 
од дома у коме смо спавали до превоза у Туровима. 

Опрема: Планинарске ципеле и гардероба прилагођена зимским временским условима, 
врећа за спавање, заштита од сунца, ветра и снега (крема, наочаре, капа), чеона лампа, 
средства прве помоћи, камашне, рукавице, храна и вода (пожељно у термосу). Резервне 
чарапе, рукавице и капу понети у ранцу - на успон.  



За боравак у домовима је неопходно да понесемо папуче или патике. 

Обавезна техничка опрема: Шлем, дерезе и цепин (за оне који планирају успон на Ђокин 
торањ и Вито). Ко има или може да позајми крпље, нека понесе.  

Успони на врхове Ђокин торањ и Вито су захтевни и неопходно је претходно искуство у 
коришћењу дереза и цепина, да би се безбедно попели и сишли са планине.  

Зима је и на висинама су могуће нагле промене времена. Сви у групи треба да будемо 
одговорни, имамо адекватну опрему и прихватимо сваку промену плана. 

Документација: Лична карта, здравствена, важећа планинарска картица и осигурање. 

Храна: Сопствена, из ранца. Биће могући оброци у домовима, уз ранију пријаву. 

Смештај: Планинарски домови – Врело (две ноћи) и Рунолист (две ноћи). Оба дома су 
добро опремљена - чисти су, имају грејање, вишекреветне собе са ћебадима, кухињу и 
тоалете. Напомена: у домовима није дозвољено у планинарским ципелама ићи у собе 
(понети патике, папуче…). 

Цена: 60 евра у динарској противвредности обухвата: четири ноћења, превоз, путарине, 
трошкове за возача (храна и смештај) и организационе трошкове. Могућа је корекција 
цене за 5 евра (укупно), уколико две ноћи будемо спавали у Сарајеву, уместо у дому Врело 
- под Височицом.  

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

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. 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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