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25.12.2022. НЕДЕЉА  

Полазак у 6,00 часова са паркинга на почетку Сарајевске улице код Мостарске 

петље, доћи 10-ак минута пре поласка. Ауто рута: путујемо Ибарском магистралом 

преко Лазаревца, Лајковца и Ваљева. Стаза почиње из Бебића Луке. Укупно време 

путовања је око 3 сата са паузом.  

Стаза којом ћемо се кретати није технички превише захтевна, али је потребна 

добра кондиција уз активан ход. Укупна дужина стазе је око 15км са 1000м успона 

док је у силаску око 400м спуста. Јабланик је планина у западној Србији и припада 

групи Ваљевских планина. Истоимени највиши врх има висину од 1275м. Јабланик је 

веома бујне вегетације а обилују букове шуме док су највиши врхови обрасли 

травом. Са врха се пружа прелеп поглед на остале Ваљевске планине, долину 

Колубаре и град Ваљево.  

Након задржавања на врху Јабланика планиран је повратак кружном стазом до 

Бебића Луке где нас чека превоз. Повратак у Београд планиран је у раним вечерњим 

сатима. 



 

Котизација подразумева реалне трошкове организације и превоза, непрофитног 

је карактера и пројектована је на бази мањег броја учесника. 

Пријава код водича – Божидар Пурић бр. 061/17 17 313 позив или sms, вибер, e-

mail bozidarpuric@yahoo.com. При пријави послати следеће податке: Име и 

Презиме, број планинарске картице, број мобилног телефона. Приликом 

пријаве обавезна је уплата аконтације. У случају одустајања, пронаћи замену у 

супротном аконтација се задржава. 

Водичи:  Божидар Пурић (M.B. Водичке лиценце UIAA 889 СВ ПСС), 

Живота Лазаревић (M.B. Водичке лиценце UIAA 667 СВ ПСС), 

Опрема: Планинарске ципеле (обавезне), мали ранац, лампа, боца или мех за 

воду, капа, рукавице, јакна, кабаница,камашне, панталоне, резервне чарапе, лична 

апотека, кеса за личне отпатке, штапови… 

Исхрана: из Ранца. (у повратку, могуће је свраћање код пријатеља 

“СРЕТЕНОВИЋА ВОДЕНИЦА“ на Ручак уколико време то дозволи). 

Љубав према природи и људима, осећај за групу, осмех на лицу и позитивну 

енергију понесите на сваку Нашу Акцију. 

Документа: Лична карта, Планинарска картица са плаћеном чланарином за 2022. 

Годину, Здравствена књижица. 

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. 


