
 
 

 

 

 

 

ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО „ЉУКТЕН“ - секција БЕОГРАД  

ОРГАНИЗУЈЕ ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ НА  

Требјешко језеро (Капетаново), Велики и Мали Журим, 

Ластва (Капа Морачка), кањон Ријеке Мртвице 

23. – 26. ЈУН 2022. ГОДИНЕ 

 
  

План:  

23.06. Полазак на акцију  
21:30 - полазак Блок 23 код Супер Вера, Нови Београд, угао улица Сарајевске и Дринске 

(близу Мостарске петље), Сајам, Чукаричка падина; Београд – Чачак – Пријепоље – Пљевља – 

Жабљак - Никшић – Капетаново језеро;  

24.06. Петак 

 
Велики и Мали Журим (стаза је дугачка 12км, висинска разлика у успону и спусту 830м)  

08:30 – Долазак возилом до старта пешачења, најкасније у 09:00 крећемо на пешачење; Од 

Пиперског катуна, пењемо се на Велики Журим (2.035м н/в), у повратку са источне 

стране пењемо се и на Мали Журим(1.965м н/в), са кога је много лепиши поглед на 

околину;  
15:30 – враћамо се на почетну тачку пешачења;  

16:30 – долазак на простор Требјешког језера, одмор, смештај, постављање кампа.  

17:30 – Одмор, дружење, повечерје у 22:00  

 



25.06. Субота 

 
Требјешко језеро (Капетаново) - Манито језеро – Стожац-Ластва (стаза је дугачка 14,5км са 

висинском разликом у успону и силаску 930м)  

05:30 – Устајање, доручак;  

06:00 – Припрема за пешачење; 06:15 – Почетак пешачења Капетаново језеро(1.635м н/в), 

Манито језеро(1.750м н/в), Стожац(2.141м н/в), Ластва(2.226м н/в), Капетаново језеро;  

17:30 – Повратак на почетну дестинацију. Одмор, дружење, повечерје у 22:00;  

26.06. Недеља 

 
Требјешко језеро (Капетаново) – Веље Дубоко – кањон Мртвице –  Међуријечје (стаза је 

дуга нешто преко 20 км, изузетно атрактвна без успона висинска разлика у силаску је око 

1.600м)  

04:30 – Устајање за оне који кампују, распремање кампа, паковање ствари, доручак;  

05:00 - Устајање, паковање ствари, доручак;  



05:15 – Припрема за пешачење;  

05:30 – Почетак пешачења Капетаново језеро (1.635м н/в), Милин до, Веље Дубоко, кањон 

Мртвице, Међуријечје  
14:00 – Долазак у Међуријечје, пресвлачење паковање ствари ;  

14:30 – Полазак за Београд,  

22:00 –Долазак у Београд,  

Цена: Цена превоза је 65E за минибус од 9 +1;  

Смештај: Приватни смештај на Капетановом језеру у тврдом објекту (ограничено на 20 места) је 5 

евра, предност у смештају у тврдим објектима имају девојке и парови. Камповање у сопственим 

шаторима се не наплаћује;  

Опрема: Планинарска опрема примерена временским условима. Ко кампује врећа, подметач шатор. 

Ко нема сопствени шатор а жели да кампује, биће обезбеђен. Планинарске ципеле су обавезне. Сваки 

планинар је дужан да понесе личну карту или пасош, здравствену књижицу и планинарску књижицу 

са плаћеном чланарином за 2022. годину.  

Храна: Храна из ранца у сопственом аранжману. У зависности од расположења групе, можемо 

организовати заједничке ручкове, вечере... Код домаћина у катуну могуће је обедовати по 

приступачним ценама. Качамак или цицвара порција 5€. Пиће је око 1.20 €, чај 0.80 €, кафа 0.60 € ....  

Вођа акције: Предраг Голубовић моб. тел.: 064 / 113 60 89, email: golub1@gmail.com  

Пријава:  
Уплата аконтације од 40Е за учеснике који приви пут иду у организацији овог водича је обавезна. 

Хвала на разумевању!  

Напомена: Акција се одвија у складу са "Правилником о безбедности и одговорности у извођењу 

планинарских активности" Планинарског савеза Србије.  

СВАКИ ПЛАНИНАР УЧЕСТВУЈЕ НА АКЦИЈИ НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ 


