
ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ ПОБЕДА  

 
 

 

 

   

 ДАТУМ ИЗЛЕТА:        недеља  26. септембар  2021. годинe                     

 

ВОЂА: Борис Соскић,  GSM: 063 72 34 684                                                               

е-mail:    soskicboris57@gmail.com   

ЗБОРНО МЕСТО   

 

Београд, Скерлићева улица, недеља 26. септембар у 07.00  

ПОВРАТАК Дом на Рајцу, 18.00                        

СТАРТНО МЕСТО Извор реке Љиг у селу Ба (црвква Светог 
Илије) у  09.00 час.  

ВРСТА И   

ЦЕНА ПРЕВОЗА 

Аутобус  

1.100,00 динара    (плаћа се пре почетка акције до 21.09.) 

ОПРЕМА Планинарска обућа и одећа примерена временским 

приликама, палице за ходање  

TРАСА  

 

И 

 

ДУЖИНА  

ПЕШАЧЕЊА 

Извор Љига (390.м.) – Жиловића чесма (520.м.) – 

Планинарска кућа „Добра вода“ (758.м.)– Рајац (848.м.) – 

Планинарски дом „Душко Јовановић- Чика Душко“ 

(648.м.)  

 

10. км 

УСПОН  

СПУШТАЊЕ 

450. м  

350. м 

ЗАХТЕВНОСТ 

СТАЗЕ 

Лака пешачка тура 

ВРЕМЕ ПРЕЛАСКА 

СТАЗЕ 

5. часова 

ХРАНА И ПИЋЕ Из ранца и у планинарском дому,  

Вода на изворима „Жиловића чесма“ и „Добра вода“  

ОБАВЕЗНИ 

ДОКУМЕНТИ  

- Важећа чланска картица са плаћеном чланарином, лична 

карта и здравствена књижица  

ОБЛАСТ  

И  

ПЕЧАТИ 

Сувоборски Рајац,  

 

планинарски  дом Рајац, планинарска кућа „Добра вода“ 

 

 

 

Аутобус напуштамо у селу Ба (извор реке Љиг), после 

краће припреме и подешавања опреме за пешачење, 

поделе учесничких картона, кеса за прикупљање смећа, 

 ДАН ЧИСТИХ ПЛАНИНА  
Пешачка тура селo Ба-Добра вода-Рајац-Дом на Рајцу 
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ОПИС ПУТА 

 

 

 

 

крећемо узбрдо, у првом делу макадамским путем кроз 

шуму потом преко ливада до предвиђеног места за дужи 

одмор ПК Добра вода и касније преко врха Рајца до 

планинарског дома „Чика Душко Јовановић“.    

 

 

Са извршеном пријавом учесник потврђује да, је упознат са захтевношћу пешачке 

стазе, да испуњава здравствене, психофизичке и техничке услове за сигурно 

учествовање на акцији.  

Учесник  је дужан  да се током акције понаша у складу са Етичким кодексом понашања 

у планинама и придржава упутстава и одлука вође акције.   

Учесници акције су у обавези да се придржавају свих мера против спречавања ширења 

вируса COVID 19, прописаних од стране надлежних органа које су организатор и 

Планинарски савез Србије у обавези да спроведу. 

 

Желимо вам сигурно пешачење и леп планинарски дан. Срећно ! 

 


