
ПЛАН  АКЦИЈЕ  НА  

ГИЉЕВА-Јеленак/1617м/ и  ЈАВОР-В.Боровац-1468м 
 

23-25. ОКТОБАР 2020. 
 

 
 

 

23. ОКТОБАР. Полазак из Скерлићеве улице у 17 сати. Преко Чачка и Ивањице одлазак за 
Сјеницу где ћемо коначити две ноћи. 

  
24. ОКТОБАР. Ујутро у 8 сати полазак из 
Сјенице путем ка Бијелом Пољу и преко 
превоја између Озрена и Гиљеве долазимо до 
села Вишњева одакла ћемо кренути на туру по 
планини Гиљеви, западној ободној планини 
Пештерске висоравни.  
Тура ГИЉЕВА. Са пута у Вишњеву /1285м/ 
излазимо преко брда Угринац до извора јужно 
од врха и одатле следи краћи успон до 
највишег врха планине Јеленка /1617м/. 

Даље тура води у правцу североистока ка Сјеници преко Крстаче /1573м/ и Коритника 
/1471м/ одакле је добар поглед на околину. Овај врх је изграђен од базалта у мору околних 
кречњачких стена. Силазак преко крашког терена Килавца до Марковића крша/1174м/ 
испод кога извире јак извор Врело /1060м/. По завршавамо туре одлазимо за Сјеницу. 
Дужина туре је око 17км, успон око 600м, силазак 5оом.  
 

 
 

25. ОКТОБАР. Ујутро у 8 сати полазак из 
Сјенице путем ка Н.Пазару и код моста на реци 
Вапи крећемо на туру по јужном делу планине 
Јавор. 
Тура ЈАВОР. Од моста или Маџ брода /1015м/ 
идемо прво преко предела Штављанских бреза 
и долазимо до превоја Мрамор између села 
Штавља и Вишњице. Источним обода Мравин 
поља креће успон на голи врх Велику Лису 



/14003м/. Даље ка северу излазимо на највишу коту овог дела планине, врх В.Боровац 
/1468м/. Даље постепени силазак преко Ракоњске стране  у долину реке Љешнице /1060м/ 
којом долазимо до пута Сјеница-Ивањица где завршавамо туру по Јавору. Дужина туре је 
око 19км, успон 600м. . По завршетку туре одлазак за Ивањицу где ћемо се задржати 
извесно време.  Долазак у Београд до 23 сата. 
 

-Опрема -Понети јакну, капу, кабаницу, камашне, штапове као и резервну гардеробу, 
батеријску лампу, комплет прве помоћи и храну. Понети воду , количина зависи зависи да 
ли на стази има извора а информацију ћете добити од водича. Обавезно понети лична 
документа и планинарску картицу са плаћеном чланарином за текућу годину.  
-Трошкови: 5000дин /20/, 5300дин /17/. 
-У трошкове је урачунато следеће: превоз минибусом, путарине и два преноћишта у 
Сјеници. Аконтациона уплата од 2500 динара уз обавезну доставу потребних 
података: бр.чланске картице, планинарски клуб, и година рођења. 
-Вођа акције задржава право да у случају неповољних временских услова  и непредвиђених 
околности изврши измену плана и прилагоди постојећим условима ради безбедности 
учесника акције.  

Водич Верољуб Ковачевић, МБ 456 

Бр. тел : 064/225-9941; E-mail: pss.veroljub55@gmail.com 
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