
Каблар за све – Субота 10. април 2021. 
Каблар (885 мнв), ферата Каблар и Бањски поток 

 
Аутор фотографије: Немања Јовановић 

Прва група - Успон планинарском стазом (Еленина стаза) на врх Каблара (885 мнв) и након 
силаска у Овчар Бању пешачење до Бањског потока. 
Друга група - Ферата и након исте - успон планинарском стазом на врх Каблара (885  мнв). 
По завршетку пешачења, обе групе имају више могућности за активан одмор до краја 
дана: релаксација у базену са термоминералном водом, одмор и шетња у Овчар Бањи или 
посета манастирима. 
Субота (10. април 2021.): Полазак из Панчева, код Дома омладине у 6.00 часова. Улазак 
путника у Београду, 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 ауто-путем, па преко Чачка до Овчар Бање. 

             

Недалеко од Овчар Бање – занимљиви Бањски поток 



Код ресторана „Дом” је старт за обе групе.  

Прва група - која не иде на ферату, ће извршити успон Еленином стазом на врх Каблара, а 
сићи другом стазом до Овлар Бање. Након силаска у Овчар Бању, ко буде желео моћи ће 
у друштву водича да посети и Бањски поток.  

Друга групa - која иде на ферату и врх Каблара, испред ресторана „Дом” добија опрему за 
пењање (појас, ферата сет и кацига) и упутство о начину коришћења од стране инструктора 
- наших домаћина. Након краће обуке идемо до старта за ферату. Ферата није дугачка, али 
има све потребне елементе за обуку и први контакт са новим начином пењања по 
планинама. Од ресторана „Дом“ је нагли и непрекидни успон кроз шуму, добро уређеном 
планинарском стазом. У току шетње, до места где је старт ферате, посетићемо и Савину 
испосницу у стенама Каблара, направити краћу паузу за фотографисање и одмор, и врло 
брзо након тога стићи до почетне тачке за ферату. 

   

   

Напомена! Након пењања фератом до циља (пећина Турчиновац), спуштање је једино 
могуће абсајлом (најсигурнији, обезбеђен начин спуштања учесника). Не препоручује се 
особама који имају блокаду  од висине. 



По завршетку успона фератом, делимо се у две групе. Коме је било доста узбуђења за тај 
дан, вратиће се истом стазом до Овчар Бање, док ће друга група наставити успон ка врху, 
до кога нам треба мање од два сата. 

Силазак је другом, блажом стазом до дома „Каблар“ и манастира Никоље. Укупна дужина 
стазе је 11 км и требало би, након свих активности, око 17.00 часова да будемо у Овчар 
Бањи. 

Повратак у Панчево (Београд) је планиран око 22.00 часа. 

Документација: Лична карта, здравствена и планинарска картица. 

Опрема: Гардероба прилагођена временским условима и боравку у планини, заштита од 
сунца, ветра и евентуалних падавина, дубоке, непромочиве планинарске ципеле, средства 
прве помоћи, чеона лампа, 2 л воде, храна. 

Ко иде на ферату, препоручујемо да понесе танке, радне (може и баштенске) рукавице. 
Можете их купити у кинеским радњама и коштају око 100 динара. Осталу опрему за 
пењање ферате добијамо од домаћина (појас, ферата сет и кацига). 

Храна: Сопствена, из ранца. Постоји могућност ручка у ресторанима у Овчар Бањи. 

ЦЕНА: 1600 динара. У цену је урачунат: превоз, путарина, храна за возача и организациони 
трошкови. Пријава је важећа уплатом целокупног износа. 

Ко иде на ферату, домаћинима доплаћује 1500 динара. У цену ферате улази изнајмљивање 
опреме и услуге инструктора на самој ферати. Ко има своју опрему за ферату (комплетну 
и исправну), цена се умањује за 500 динара. 

Цена улазнице за базен је 600 дин. 

Сви учесници који пењу ферату потписују изјаву о преузимању личне одговорности. 

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 
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