
  РЕШКОВИЦА, ЛУКИН КАМЕН И БИСТРИЦА 

                  планинарење за свакога по Хомољу 

Полазак субота 11. јун 2022. године у 6,00 часова са паркинга код солитера Skyline, 

између Дринске и Сарајевске улице, у близини Мостарске петље, пожељно доћи 10 

минута пре сатнице поласка. Путујемо аутопутем искључење Пожаревац, Петровац на 

Млави, до села Бистрица, према селу Ждрело. Пратећи ток реке Решковица стижемо до 

истоименог манастира који се налази у подножју две планине Суморовац и Вукана. 

После се пењемо на леп видиковац Лукин камен који ће бити и највиша постигнута 

висина 515 метара. Стаза није технички захтевна, потребан је само активан ход. Укупне 

дужина је око 12 километара са незнатном висинском разликом, 450 метара приликом 

спуста и 410м приликом спуста. Стаза се завршава доласком до извора водопада на 

реци Бистрица. Постоји могућност да се сврати у ресторан. Повратак за Београд у 

вечерњим сатима.  

 

Котизација 1800 динара (аконтацијом од 1000 динара обезбеђујете себи место и 

сигуран полазак, у случају одустајања пронаћи замену, у супротном није могућ поврат 

новца). 

Пријава код водича – Живота Лазаревић, путем броја 064 169 99 27 позив или sms, 

вибер, e-mail zilijenvozd@yahoo.com, лично на састанку клуба Авала понедељком од 

19,00 часова, Мурска 14/I спрат у непосредној близини зграде Градске општине 

Вождовац, уз претходни договор са водичем. Приликом пријаве пожељна је аконтација. 

У случају одустајања, наћи замену у супротном новац се не враћа. 

Помоћник водича Божидар Пурић.  

Опрема: љубав према природи и људима, осећај за групу, осмех на лицу и позитивна 

енергија. Одећа и обућа прилагођена годишњем добу и временским приликама. 

Техничка опрема: Планинарске ципеле, кабаница или кишобран, камашне, чеона 

лампа, штапови, резервна пресвлака, довољна количина течности и хране. 

Документа: Лична карта, здравствена књижица, планинарска књижица са плаћеном 

чланарином за 2022. годину. 



Учесници акције планинаре на сопствену одговорност, уз дужно придржавање 

Правилника о безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности 

Планинарског Савеза Србије:http://www.pss.rs/wp-content/uploads/2015/11/6-pravilnik-o-

bezbednosti.pdf .  

Водич задржава право измене плана или отказивања акције у случају 

непредвиђених околности. 

Нек планине одјекују 
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