
                                                                                                      

 

уживање за Првомајске празнике, тродневна акција за свакога 

  

 

29, 30. Април и 1. Мај 2023.  СУБОТА, НЕДЕЉА и ПОНЕДЕЉАК  

 

Јадовник је планина у југозападној Србији код Пријепоља. Највиши врх је 

Катунић (1734 м). Планина Јадовник има релативно заравњен врх, док је 

просечна висина Јадовника око 1500 метара а његови обронци су покривени 

густом буковом и смрчевом шумом у којима царује белоглави суп, богатом и 

ретком дивљачи што представља изванредну дестинацију за планинарење и 

пешачење.  

Величанствени водопади реке Сопотнице представљају омиљену 

дестинацију гостију који посећују Јадовник. За њихову величанственост главни 

“кривац” је река Сопотница чији се ток обрушава са 1070 на 1030 м 

надморске висине.  



У изворишном делу река прави небројене мање водопаде са којих се вода 

сакупља у три већа тока. Водопади који од њих настају најатрактивнији су, а 

високи су преко 20 метара. Вода реке Сопотнице је питка. 

             

                                             Манастир Милешева 

Посебну драж планини даје и нестварна клисура реке Милешевке. 

Милешевски крај представља највећу културну, али и природну ризницу 

општине Пријепоље. Овде се налази једна од највећих српских светиња, 

Манастир Милешева, задужбина српског краља Владислава из 13. века. 

Стојећи пред фреском Белог Анђела задрхтаће колена сваком посетиоцу, јер 

је тешко остати равнодушан пред лепотом која засењује. 

 

ПЛАН АКЦИЈЕ: 

1. Дан – 29. Април СУБОТА 

Полазак у 7,00 часова са паркинга на почетку Сарајевске улице код Мостарске 

петље, доћи 10-ак минута пре поласка. Ауто рута: путујемо аутопутем до 

искључења Паковраће одакле путујемо преко Златибора и Нове Вароши до 

Пријепоља и Сопотнице. Укупно време путовања је око 5 сати са паузама.  

По доласку је планиран смештај у Планинарском дому, Ручак и краћи одмор. У 

послеподневним часовима прошетаћемо Спомеником природе „Слапови 

Сопотнице“. Увече је планирано дружење у Дому.  

 



2. Дан – 30. Април НЕДЕЉА 

Доручак и након тога припрема за успон на врх Челине 1216м одакле се пружа 

прелеп поглед на долину Лима. Успутно обилазимо још два врха Грабовачу 

1245м и Фиуљ 1321м. Стаза којом ћемо се кретати технички није захтевна, 

укупно износи око 11км са 560м висинске разлике. По повратку у дом 

планиран је краћи одмор а у поподневним часовима посета Манастиру 

Милешеви и шетња кроз Пријепоље. Пратићемо ток реке Милешевке до места 

где се улива у Лим а успут ћемо обићи „Сахат кулу“ из 16. века која и 

пробати најбоље ћевапе (опционо). У вечерњим часовима је планиран 

повратак у дом и ноћење. 

3. Дан – 01. Мај ПОНЕДЕЉАК 

Устајање и напуштање дома у 7 сати. Возимо се нешто мало више од 1 сата 

до села Аљиновићи одакле крећемо успон на Јадовник – Катунић (1734м). 

Стаза којом ћемо се кретати технички није захтевна али је потребна добра 

кондиција. Укупно износи око 18км са 656м висинске разлике. По повратку у 

село, пакујемо се и планиран је повратак за Београд. Направићемо успутне 

паузе за Ручак и краће одморе. Планирани повратак у Београд предвиђен је у 

вечерњим сатима. 

 

СМЕШТАЈ: Планинарски дом Сопотница  

Планинарски дом "Сопотница" налази се на јужној страни планине 

Јадовник у оквиру заштићеног подручја Споменик природе "Слапови 

Сопотнице". Дом је на надморској висини од 1000 м. Дом је у власништву 

Планинарског клуба “Камена Гора” из Пријепоља и представља идеално 

место за планинаре и љубитеље природе. Капацитет планинарског дома 

"Сопотница" је 35 лежајева у 7 соба. Дневни боравак са централним 

огњиштем има 70 места. 

 

ИСХРАНА: У сопственој режији или у договору са домаћинима (опционо). 

Постоји могућност доставе у Дому (додатно се наплаћује). 



 

 

КОТИЗАЦИЈА:  6500 дин (превоз, трошкови организације и вођења) + 

2500 дин за 2 ноћења (смештај у Дому са постељином и ћебадима, није 

потребна врећа за спавање). 

 

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 уплаћује се аконтација од 6500 дин а остатак 

од 2500 дин на дан поласка. 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), ранац, боца или мех за воду, 

чеона лампа, капа или марама, кабаница, камашне, јакна, панталоне, 

резервне чарапе, лична апотека, кеса за личне отпатке, штапови…Поред 

основног Планинарског ранца дозвољена је кеса за резервну обућу, несесер 

и основне потрепштине, никако путне торбе или кофери. 

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 2023. 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. 

 

„Нек планине одјекују“… 

 


