
ПЛАНИНАРСKО СKИЈАШKИ KЛУБ "ЉУKТЕН" ИЗ ТРСТЕНИKА 

Секција БЕОГРАД  

ОРГАНИЗУЈЕ ПЛАНИНАРСKУ АKЦИЈУ НА 

АХМИЦУ 2.272м и ХАЈЛУ 2.403м 
ОД 24. ДО 26. MARTA 2023. ГОДИНЕ 

Цена: 

Цена превоза, путарине и услуга возача за ову акцију је 45E. 
Превоз од Рожаја до Банџова и назад, два ноћења кувани оброк у планинарском дому 

Гропе 35E.  

План: 

24. 03. 2023. Peтак

07:30 – Полазак из блока 23 на Новом Београду, преко угла Сарајевске и Дринске, 

Сајам, Чукарица. Преко Краљева и Новог Пазара до Рожаја; 

13:30 – Стижемо у Рожаје, правимо паузу у домаћинском ресторану „Код Кера“. 

14:30 – Припрема за пешачење, опрему за  тродневни боравак на планини пакујемо у 

теренско возило домаћина којим се довозимо до катуна Банџов (1.450м н/в) 

15:00 – Полазак према катуну Банџов, теренским возилом домаћина. НАПОМЕНА: од 

Банџова носимо ранчеве и опрему; 

16:00 – Полазак на пешачење из Банџова до планарског дома Гропе (1.980м н/в), 

успон траје око  2,5 часа у зависности од услова на стази и висине снежног покривача 

може да се продужи;  

19:00 – Стижемо у  планинарски дом Гропе (1.890м н/в). Повечерје, дружење,  

ноћење; 

25. 03. 2023.  Субота

08:00 – Устајање, доручак, припрема за пешачење; 

09:00-09:30  Полазак на пешачење, преко превоја Ћафа Хајле, циљ нам је Ахмица, 

2272м н/в .  
13:00  Очекивано време доласка на врх, дужа пауза, фотографисање и повратак назад 

истом стазом; Стаза није захтевна. На овој тури користићемо крпље и штапове; 

15:30  Очекивано време доласка у планинарски дом Гропе, одмор, ручак и дружење у 

планинарском дому, ноћење; 

Хајла, поглед са Ахмице       

26. 03. 2022. Недеља



 Посластица ове планинарске акције лепотица Хајла 

06:00 – Устајање, доручак, припрема за пешачење; 

07:00 – Полазак из дома на пешачење. Хајла 2403м н/в, је наш циљ, ако нам дозволи 

да се попнемо на њене врхове. Требаће нам дерезе и цепин, крпље и штапови. 

Опрезност и дисциплина.  

11:00  Очекивано време доласка на врх, дужа пауза, фотографисање и полазак назад 

истом стазом; 

13:00  Очекивано време доласка у планинарски дом Гропе, кратак одмор,  

поспремање дома; 

14:00 – Полазак из дома, пешачење до села Банџов; 

16:00 – Долазак у Рожаје, паузу ћемо евентуално (у зависности од пролазног времена) 

направити у изузетном амбијенту Етно ресторана Керо, домаћа кухиња и изузетни 

локални специјалитети.  

18:00 – Полазак за Београд Маршрута повратка је: Рожаје - Рибариће –Нови Пазар– 

Краљево–Београд; 

23:30 – Долазак у Београд  

Опрема: Уз стандардну планинарску опрему, обаезно понети крпље! Појас, цепин, дерезе и 

кацига су обавезни за успон на ХАЈЛУ! Сваки планинар је дужан да понесе личну 

карту или пасош, здравствену књижицу и планинарску књижицу са плаћеном 

чланарином за 2022. годину.  

Храна-вода: У планинарском дому имамо обезбеђен кувани оброкк (субота) и воду, остала храна је 

из ранца; 

Вођа акције: Предраг Голубовић   моб. тел.: 064 / 113 60 89 

email: golub1@gmail.com 

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  

До попуне места, са уплатом аконтације од 40E 

mailto:golub1@gmail.com


У случају отказивања, након пријављивања и уплате, потребно је обезбедити замену, у 

противном, новац се не враћа. 

 

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

планинарских активности"  Планинарског савеза Србије. 

 

СВАKИ ПЛАНИНАР ПРИЈАВЉИВАЊЕМ НА АKЦИЈУ ПРИСТАЈЕ  ДА УЧЕСТВУЈЕ 

НА НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ 


